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Projekt Ung-Til-Ung - mobilitet, 
mønsterbrydning, modstand og 
naturvidenskab i Region
Nordjylland

En Nordjysk tilgang til mentorsamarbejde
Projekt Ung-Til-Ung var et pilotprojekt fra 2011-2015, hvor kontaktlærere, 
mentorer, skoleledere, rektorer, uddannelsesvejledere og ikke mindst elever 
og studerende i 9 folkeskoler og 5 gymnasier med-designede og udførte en 
række brobygnings- og mentoraktiviteter. Projektets store omfang og nære 
kontekstuelle praksisforankring gør det desværre umuligt at indfange dette i 
tilstrækkelig grad, medmindre de ovenstående partnere selv havde deltaget i 
afrapporteringen og udformningen af konklusionerne.

Perspektivet, der fremlægges er derfor udelukkende den ansvarlige Ph.d.-stu-
derendes perspektiv, og skal ses i tæt relation til den forsvarede Ph.d. af-
handling Naturvidenskabens Logik - en vivisektion af monstre	(Bang,	2015)	
og artiklerne indeholdt i denne. Dette betyder, at afrapporteringen har en 
mere forskningsmæssig karakter en ønskværdigt, men det er håbet, at læ-
seren trods det kan uddrage de væsentlige praktiske bidrag og tilgange, der 
er opstået på baggrund af projektet. I afhandlingen blev der præsenteret en 
ny teoretisk og analytisk tilgang til at studere problematikken omkring natur-
videnskaben og dens undervisning, og denne  er udviklet pba. erfaringerne  
og empirien i Projekt Ung-Til-Ung. Med andre ord den teoretiske nytænkning 
og udvikling i afhandlingen skal ses i tæt relation til fundene og tilgangene i 
afrapporteringen.

Ideen bag Projekt Ung-til-Ung har fra udgangspunktet været, at den relevan-
te viden om udførelsen af gode brobygnings- og mentoraktiviteter var hos 
de relevante praktikere; dette betød at evaluerings- og udviklingsdesignet 
blev etableret i en tæt dialog med partnerne, så de nødvendige rammer og 
ressourcer var tilstede for udførelsen af aktiviteterne. Forslagene i konklusio-
nen er således udviklet og ‘kopieret’ direkte fra de praktikere, der har udført 
og	udviklet	disse.	Projekt	Ung-til-Ung	er,	set	i	bakspejlet,	således	en	specifik	
Nordjysk entitet og et brobygnings- og mentorprojekt, der ikke gik talent-
vejen og ledte efter science-talenter eller på anden vis konstruerede mulige 
unge rekrutter, der havde brug for en redning af naturvidenskaben.

Projektet tog et stædigt udgangspunkt i den praksisforankrede viden i insti-
tutionerne ‘derude i Nordjylland’ og forsøgte at dokumentere aktiviteterne 
efter bedste evne, samt anskueliggøre og dokumentere de reelle og poten-
tielle muligheder, der allerede var til stede for at gå en tredje vej i forhold til 
mentorsamarbejde og samarbejde imellem grundskoler, gymnasier, UCN og 
universitet. 
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1.2 Overordnet beskrivelse af projektet
Projekt Ung-Til-Ung var et regionalt pilot- og brobygningsprojekt fra 2011-
2015, der havde til hensigt at facilitere og konceptualisere aktiviteter, der 
giver en anderledes vejledning og kontakt imellem forskellige uddannelsesin-
stitutioner	(se	http://ungtilung.net og http://ntsnet.dk/projektboersen/pro-
jekter/ung-til-ung	).	Kontakten	blev	etableret	imellem	folkeskoler	og	STX/HF,	
UCN	og	AAU,	endvidere	deltog	Studievalg	Nord	i	udvalgte	aktiviteter	(se	figur	
1.)	Bidraget	indeholdt	i	denne	forskningsrapport	går	på	tværs	af	de	forskellige	
delprojekter og er tæt knyttet til Ph.d. afhandlingen Naturvidenskabens Logik 
- en vivisektion af monstre	(Bang,	2015)	udført	i	forbindelse	med	projektet.	
Afhandlingen producerede en ny metodologisk og teoretisk tilgang til at stude-
re problematikker i det naturvidenskabelige felt og uddannelsesfeltet, herun-
der	med	specifikt	fokus	på	de	individuationsprocesser,	der	er	i	spil.	Afhandlin-
gen blev udviklet pba. aktiviteterne og forskningen i projektet. Dette betyder 
også, at nogle af de oprindelige teoretiske udgangspunkter i projektbeskrivel-
se er blevet justeret i den tilknyttede evaluerings- og forskningsproces. Det 
oprindelige teoretiske udgangspunkt i forhold til forgrund og forestilling har 
fået en anderledes vinkling pba. det teoretiske udgangspunkt i Ph.d.en. Der 
er endvidere lagt vægt på en relativ fri fremstilling af fund og data for at gøre 
rapporten til en skrivelse, hvis fund kan anvendes af alle projektets partnere. 
De forskellige delprojekter og deres vægtning i rapporten vil kort blive gen-
nemgået i nedenstående. Men først er det afgørende, at stifte bekendtskab 
med de fundamentale præmisser de nedenstående aktiviteter blev udført på 
baggrund af, præmisser relateret til det teoretiske og praktiske udgangspunkt 
for den forskningsmæssige virksomhed i forbindelse med projektet.

Præmisser
1. Viden om problematikker i praksis eksisterer og manifesterer sig lokalt i
 relaterede aktiviteter.

2. Lærere, institutionsarbejdere og unge har vigtig viden i forhold til den
 lokale aktualisering af nedenstående problematikker, og har yderligere
 også potentielle redskaber til at håndtere disse.

3. Direkte arbejde med praksis og praktikere er en præmis for redelig
 uddannelsesforskning og for indsamling af meningsfuld kontekstuel data.

De nedenstående delprojekter skal således ses i lyset af ovenstående præmis-
ser. Den overordnede problematik, projektet forsøger at observere og forstå, 
er uddannelsesmobilitet i forhold til de naturvidenskabelige fag. Problema-
tikken forsøges således ikke ‘løst’, da det ikke er i problematikkers natur, de 
eksisterer og genererer forskellige effekter igennem kontekstuelle aktualise-
ringer. De to underproblematikker eller følgevirkninger er mønsterbrydning og 
modstand. Mønsterbrydning forstås her relationelt, strukturelt og primært 
som den sociale kontekstuelle baggrund af de unge på de pågældende gym-
nasier, samt den generelle strukturelle ændring af Nordjylland. Der er således 
ikke tale om et essentielt forhold til de unge, som om de har et indre psy-
kologisk mønster, men forstået som habitus, der er et begreb, der forsøger 
at indfange den systemiske kompleksitet imellem bevidsthed, handlinger og 
strukturer(Bourdieu,	1977).		Mønsterbrydning	er	et	generelt	vilkår	for	praktisk	
taget alle unge i regionen, dog naturligvis medieret af forskellige baggrunds-
faktorer. Figuren Eksempelvis tjener sammensætningen af de unges forældres 
gymnasiale	baggrund	fra	spørgeskemaet	(Fig.	7),	som	en	indikation	på	møn-
sterbrydningen og en generel betingelse for de unges uddannelsesmuligheder 
og uddannelsesveje i Nordjylland.
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Endvidere sammenholdes denne i analysen med en korrelation af de unges 
angivne betydning af forældrenes vejledning. 
De unge er med andre ord habitueret, via en række kontekstuelle og struktu-
relle faktorer, til et bestemt uddannelsesmæssigt aktivitetsmønster primært 
pba.	socioøkonomiske,	geografisk	og	andre	materielle	forhold.	Modstand	er	
direkte relateret til den magtkontekst uddannelsesvalg her forstås i forhold til. 
Et	krav	om	at	vælge,	læse	videre,	flytte	sig	fra	lokalområdet	osv.	De	unge	er	
placeret i et spændingsfelt, hvor det, ’ikke at vælge’ aldrig kan komme på tale 
og forskellige redskaber og aktiviteter sættes i værk for, at de unge vælger 
objektivt	og	kvalificeret.	Modstand kan således både betragtes som et posi-
tivt fænomen i relation til uddannelsesvalg, som de unges modstand i forhold 
til de implicitte magtstrukturer indlejret i uddannelsesmæssige brobygnings-
aktiviteter, men også som et negativt fænomen, hvor de sproglige strukturer 
omkring uddannelsesvalg indenfor det naturvidenskabelige område præger 
uddannelsesvalget	pba.	specifikke	stereotypier,	og	resulterer	i	et	stereotypt	
valg/fravalg, en stereotyp negativ modstand. Det underliggende ønskelige 
valg  indenfor naturvidenskab gennemsyrer Projekt Ung-Til-Ung, men bely-
ses her direkte som en effekt af en ønsket politisk uddannelsesmæssig sam-
mensætning af den overordnede kohorte af hver årgang af de unge. Denne 
overordnede ‘ideologiske struktur’ for projektet er blevet belyst igennem 
forskellige artikler, oplæg og andre skrivelser og projektgruppen har qua de 
tre præmisser forsøgt at skabe en anden vejledning, der potentielt tilbyder en 
viden, der både kan lede til valg og fravalg. En vejledning udtænkt og generet 
af de unge selv. Der er således ikke tale om et talentprojekt, og de ideologi-
ske rekrutteringstanker, der implicit er i et projekt af denne type er forsøgt 
omgået, så den reelle praksis og virksomhed kunne åbne for en ny måde at 
forstå netværkssamarbejde imellem unge til unge, og imellem forskellige ud-
dannelsesinstitutioner.

1.3 Beskrivelse af delprojekter
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Delprojekt 1. Mentorordning mellem gymnasiet og universitet  

 
Dette delprojekt dækker over de mange forskellige aktiviteter, der blev udført i 
forbindelse med mentorsamarbejdet imellem studerende på AAU og gymnasieelever på 
henholdsvis Aalborghus Gymnasium, Støvring Gymnasium, Mariagerfjord Gymnasium og 
HF, Thisted Gymnasium og Morsø Gymnasium. Der blev afholdt 3 runder fra 2011-2014, 
hvor mentorer udførte aktiviteter med 3 generationer af 2.g studerende STX og 1HF’ere. 
Aktiviteterne kan groft opdeles i fire grupperinger: 
 
1. En generel kontaktetablering via. Facebook-grupper imellem unge fra gymnasiet og 
universitet 
2. Målrettede studieorienterende og afklarende aktiviteter planlagt og udført af 
mentorerne (faciliteret af styregruppen  og kontaktlærerne).  
3.Naturfaglige projektaktiviteter planlagt af mentorerne fra AAU. 
4. Evaluerende aktiviteter imellem styregruppen og feedback fra mentorerne og 
deltagerne. 
 
Mentorerne fik således meget brede tøjler i forhold til afholdelsen af de ovenstående fire 
aktiviteter. Mange af mentorerne havde selv været uklare og usikre om rette 
uddannelsesvalg, så de havde reelle erfaringer i forhold til uddannelsesvalg for de unge fra 
gymnasiet. Mentorerne blev interviewet og deres respektive tilgange til mentor-aktiviteten 
blev indsamlet. Denne fremlægges under analyse afsnittet. Mentorernes aktiviteter, 
historie og redskaber blev således brugt direkte og praktisk i dette delprojekt. Med andre 
ord udgangspunktet var, at dem, der bedst kunne lave gode mentoraktiviteter, var de unge 
selv. Styregruppens rolle blev således at facilitere og dokumentere disse, og evaluere 

Fig. 1 

Visuelt kan projektets to dimensioner illustreres på følgende måde:

Delprojekt 1. Mentorordning mellem gymnasiet og universitet 

Dette delprojekt dækker over de mange forskellige aktiviteter, der blev udført 
i forbindelse med mentorsamarbejdet imellem studerende på AAU og gym-
nasieelever på henholdsvis Aalborghus Gymnasium, Støvring Gymnasium, 
Mariagerfjord	Gymnasium	og	HF,	Thisted	Gymnasium	og	Morsø	Gymnasium.	
Der blev afholdt 3 runder fra 2011-2014, hvor mentorer udførte aktiviteter 
med	3	generationer	af	2.g	studerende	STX	og	1HF’ere.	Aktiviteterne	kan	groft	
opdeles	i	fire	grupperinger:

1. En generel kontaktetablering via. Facebook-grupper imellem unge fra 
 gymnasiet og universitet

2. Målrettede studieorienterende og afklarende aktiviteter planlagt og
	 udført	af	mentorerne	(faciliteret	af	styregruppen		og	kontaktlærerne).	

3. Naturfaglige projektaktiviteter planlagt af mentorerne fra AAU.

4. Evaluerende aktiviteter imellem styregruppen og feedback fra mentorerne
 og deltagerne.

Mentorerne	fik	således	meget	brede	tøjler	i	forhold	til	afholdelsen	af	de	oven-
stående	fire	aktiviteter.	Mange	af	mentorerne	havde	selv	været	uklare	og	
usikre om rette uddannelsesvalg, så de havde reelle erfaringer i forhold til 
uddannelsesvalg for de unge fra gymnasiet. Mentorerne blev interviewet og 
deres respektive tilgange til mentor-aktiviteten blev indsamlet. Denne frem-
lægges under analyse afsnittet. Mentorernes aktiviteter, historie og redskaber 
blev således brugt direkte og praktisk i dette delprojekt. Med andre ord ud-
gangspunktet var, at dem, der bedst kunne lave gode mentoraktiviteter, var 
de unge selv. Styregruppens rolle blev således at facilitere og dokumentere 
disse, og evaluere forløbene sammen med mentorerne. Designudviklingen i 
forbindelse med delprojektet bliver således primært mentorernes bidrag.
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Delprojekt 2. Venskabssamarbejde mellem grundskolerne og
gymnasierne

Dette delprojekt dækker over de forskellige aktiviteter, der blev udført i for-
bindelse	med	etableringen	af	klassesamarbejde	imellem	STX	og	Folkesko-
lerne. Deltagerne var Thisted Gymnasium, Morsø Gymnasium, Aalborghus 
Gymnasium,	Støvring	Gymnasium,	Mariagerfjord	Gymnasium	og	HF,	Karens-
mindeskolen	i	Rebild	Kommune,	Østre	skole	og	Hurup	skole	i	Thisted	Kom-
mune, Dueholmskole i Morsø kommune, Vester Mariendal Skole og Vejgaard 
Østre	Skole	i	Aalborg	kommune,	Sønderskole	i	Hobro,	NTS-centeret	Nord.	Der	
blev afholdt 3 runder fra 2011-2014, men her var fokus mere på at skabe et 
varigt netværkssamarbejde imellem kontaktlærere fra de respektive skoler 
og planlægge naturfaglige brobygningsaktiviteter sammen. Dette betyder dog 
ikke, at der ikke blev afholdt et væld af venskabsklasseaktiviteter. Aktiviteter-
ne kan groft opdeles i seks grupperinger:

1. En generel kontaktetablering på lærer-niveau imellem lærere for
 grundskolerne og gymnasiet.

2. Planlægning af venskabsklassearrangementer, bestemmelse af
 naturfagligt indhold

3. Afvikling af venskabsklassearrangementer.

4. Etablering af kontakt imellem unge i grundskolen og unge i gymnasiet.

5. Forældrearrangementer, hvor forældrene deltog i fremvisninger af
 aktiviteterne imellem klasserne.

6. Evalueringer af aktiviteterne, både mellem kontaktlærerne indbyrdes og
 med styregruppen.

Kontaktlærerne	fik	her	frie	hænder	i	forhold	til	etableringen	af	samarbejdet	
på tværs af grundskole og gymnasium. Den overordnede tanke var her, og i 
henhold til de tidligere nævnte præmisser, at lærerne i forvejen havde kapa-
citeterne	og	kompetencerne	til	at	udføre	et	sådant	kvalificeret	samarbejde,	
styregruppen skulle udelukkende levere resurserne, indgå i dialog og indhente 
dokumentation i forhold til afholdte aktiviteter. Igen lærerne ved selv bedst, 
hvordan	succesfulde	aktiviteter	afholdes,	og	deres	indbyrdes	dialog	(og	dia-
logen	med	styregruppen)	omkring	den	fælles	opgave	og	gav	mulighed	for	en	
potentiel mere nuanceret og kontekstuel forståelse af de respektive faglig-
heder, udfordringer og problematikker. Designudviklingen i forbindelse med 
delprojektet bliver således primært lærernes bidrag og erfaringer med de 
afholdte aktiviteter.

Delprojekt 3. Mentorordning og venskabssamarbejde mellem
gymnasierne og UC Nordjylland (læreruddannelsen)

Dette delprojekt dækker over de forskellige aktiviteter, der blev udført i for-
bindelse med en kombineret tilgang af mentorordning og venskabssamarbejde 
imellem	gymnasierne	og	UCN	(læreruddannelsen).	Deltagerne	var	Aalborg-
hus	Gymnasium	og	UC	Nordjylland	(Aalborg	og	Hjørring).	Der	blev	afholdt	3	
runder fra 2011-2014, men der var generelt problemer med etableringen af 
samarbejdet mm. Dette vil blive uddybet i analysen sektion. Aktiviteterne, der 
blev afholdt kan groft opdeles i følgende grupperinger:
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1. Generelle informationsaktiviteter mellem UC Nordjylland og gymnasie-
 klasser på Aalborghus Gymnasium.

2. Faglige og sociale aktiviteter planlagt af mentorerne på UC Nordjylland og
 gymnasieklasser på Aalborghus Gymnasium

3. Evaluering af de afholdte aktiviteter mellem kontaktlærerne fra Aalborghus
 Gymnasium, mentorerne og styregruppen.

Delprojekt 4. Løbende evaluering af projektet

Den løbende evaluering af projektet blev varetaget på alle niveauer i projek-
tet, hvilket også er gengivet i aktiviteterne i delprojekterne ovenfor. Men der 
blev også lavet særskilte evalueringsaktiviteter mhb. at undersøge de omtalte 
problematikker om uddannelsesmobilitet, mønsterbrydning og modstand. Dis-
se	specifikke	evalueringsaktiviteter	blev	udført	af	styregruppen	og	den	Ph.d.	
studerende	tilknyttet	projektet.	De	specifikke	evalueringsaktiviteter	omfatter

1. Interviews med mentorer i forbindelse afholdelse af mentoraktiviteterne i
 første og anden runde

2. Opsamling af feedback fra projektdeltagerne generelt, både kontaktlærere,
 mentorer og deltagere

3. Observationer og gruppeinterviews af unge i projektet
	 (her	var	fokus	på	gymnasie-	og	Hf-eleverne)

4.	Spørgeskemaundersøgelse	udført	på	alle	2g’ere	og	1HF’ere	fra	2011-2014

Det var nødvendigt for den Ph.d. studerende ret tidligt at anlægge et fokus i 
forbindelse med det meget store projekt, og det blev sammen med vejleder 
Professor Paola Valero besluttet, at det forskningsmæssige fokus skulle være 
på delprojekt 1 og 2, da disse var imellem den klare institutionsprogression og 
uddannelsesbane fra folkeskole, gymnasium og universitet. Den Ph.d. stude-
rende fokuserede således på at indsamle empirisk materiale i relation til disse 
to delprojekter. Dette betyder også, at evalueringen af disse to delprojekter 
og de tilknyttet designforslag er klarest. Dette betyder dog naturligvis ikke at 
delprojekt	3	ikke	er	og	vil	blevet	evalueret	(se	afsnit	2.7)

Delprojekt 5. Designforskning om mønsterbrydning gennem faglig og 
social ung-til-ung kontakt

Designforskningen og forslagene denne rapport indeholder er varetaget af den 
Ph.d. Studerende og skal ses i relation til Ph.d. afhandlingen tilknyttet Pro-
jekt Ung-Til-Ung. Endvidere har der været sparring med vejleder Paola Valero 
og styregruppen i forhold til de tilgange og designforslag, der fremlægges i 
denne rapport. Rapportens konklusioner, ordlyd mm. Er dog ene og alene den 
Ph.d. studerendes og styregruppen drages ikke som helhed til indtægt for 
indholdet i denne rapport. Der var tre temaer for den ønskelige designforsk-
ning og belysning i projektansøgningen og disse vil alle blive berørt, men set 
igennem den teoretiske tilgang anlagt i den tilknyttede Ph.d. afhandling. De 
tre områder var:

Nordjyske unges erfaringer med uddannelse og forgrund
Ung-til-ung relationer og forgrund
Forbedring af ung-til-ung kontakt
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De tre ovenstående områder vil alle blive behandlet i det endelige designfor-
slag i rapporten. Men begrebet forgrund er her ændret fra det oprindelige 
begreb	omtalt	i	projektbeskrivelsen	(Alrø,	Skovsmose,	&	Valero,	2006)	til	et	
sociologisk	og	virksomhedsteoretisk	(systemisk)	begreb	og	skal	forstås	i	en	
tæt relation med de studerendes sproglige virksomhed og de forskellige dis-
kurser de anvender. Forgrund er således erstattet med den sociologiske term 
habitus	(Bourdieu,	1977,	1984),	og	med	den	generelle	diskursive	aktivitet	hos	
de implicerede. 

2.1 Nedslag i forsknings- og evalueringsdesign 
Forsknings- og evalueringsdesignet er tæt forbundne størrelser i Projekt Ung-
til-Ung	(se	beskrivelsen	af	delprojekterne	i	indledningen).	Dette	betyder,	at	en	
del af den data, der blev indsamlet i forskningsøjemed også havde evalueren-
de	karakter.	Endvidere	har	der	været	en	løbende	evalueringsaktivitet	på	flere	
niveauer i delprojekterne; dvs. både deltagere, kontaktlærere, styregruppe, 
Ph.d. Studerende har deltaget i en løbende dialog om udviklingen af de for-
skellige delprojekter. I det følgende vil der blive opstillet vigtige begivenheder 
og nøgleaktiviteter, der på afgørende vis påvirkede forsknings- og evalue-
ringsdesignet. Fokus er på primært på delprojekt 1, da det er her, det er let-
test at sammenholde den indsamlede data med de afholdte aktiviteter. 

2.2 Første begivenhed:
 Opstarten og identifikationen af de unge
 (delprojekt 1)
Den første afgørende begivenhed er relateret til en af de problematikker, der 
er indlejret i Projekt Ung-til-Ung og dens indbyggede ideologiske karakter. 
Rapporten De unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland var en 
af baggrundene for projektansøgningen og denne fastslog problemet med 
uddannelsesmobiliteten og fravalg af en naturvidenskabelig uddannelsesvej. 
Problemet er i midlertidig, at sådan en rapport udelukkende er en tidslig og 
overordnet beskrivelse af de uddannelsesmæssige strukturer og den enkelte 
studerende kan naturligvis ikke optræde i en rapport af sådan en karakter. 
Dette præsenterede opstarten med Ung-Til-Ung med en problematik, indlejret 
i selve måde, hvordan man tænker uddannelsesmobilitet på. Problematik-
ken	gik	i	sin	enkelthed	ud	på,	at	der	burde	være	unge	der	ude	(sandsynligvis	
mønsterbrydere),	der	var	i	en	specifik	risiko	for	ikke	at	vælge	en	naturviden-
skabelig uddannelsesvej qua socio-økonomisk baggrund og andre relaterede 
strukturer relateret til den konkrete virkelighed i regionen. Disse unge var 
således	specifikt	udsatte	for	ikke	at	være	tilstrækkeligt	informerede	eller	have	
en forestilling/forgrund for at fravælge naturvidenskaben på en ‘objektiv’ 
baggrund. Problemet var bare, at ingen vidste hvem disse mystiske uinforme-
rede og naturfagsafvisende unge var… Det blev således foreslået af et med-
lem af styregruppen “Lars, kan du ikke lave en spørgeskemaundersøgelse, 
så vi kan finde ud af hvem disse unge er?”. Den ideologiske cirkelslutning var 
således	komplet,	identificeringen	af	de	unge	ville	bekræfte	deres	eksistens	
og	aktiviteterne	i	delprojekteterne	(specielt	delprojekt	1.)	kunne	startes	op.	
Den Ph.d. studerende var således konfronteret med et dilemma, der senere 
blev	tolket	værende	af	ideologisk	karakter:	En	identificering	var	en	nødvendig	
bestanddel af projektet, og nærmest en del af projektets natur og relaterede 
talent-,	brobygnings-,	vejlednings-	og	mentorprojekter	(hvilket	her	kaldes	
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ideologisk),	men	samtidig	ville	identificeringen	lukke	åbenheden	i	forhold	til	
problematikken omkring uddannelsesmobilitet, og afsnøre de unges modstand 
mod vejlednings/uddannelsesvalg-apparatet. Aftalen blev således, at i første 
omgang ville der blive et spørgeskema, men i en meget bred og eksplora-
tiv forstand. To variable ville blive anvendt til at lave en liste, der ville blive 
udleveret til kontaktlærerne og de kunne så spørge de studerende om de var 
interesserede. Dette var langt fra en god løsning, og i de kommende evalue-
ringer og tiltag, blev der udarbejdet en supplerende aktivitet, der erstattede 
‘liste-fremgangsmåden’. Spørgeskemaet blev stadigvæk en fast bestanddel af 
dataindsamlingen i forbindelse med afviklingen, men listerne blev udelukken-
de brugt vejledende, indtil andre aktivitetsstrukturer var blevet inkorporeret i 
delprojektets design. 

2.3 Anden begivenhed:
 Designet af spørgeskemaet og bekræftelsen
 af de specifikke strukturelle forhold i regionen
Designet	af	spørgeskemaet	til	Projekt	Ung-til-Ung	(se	Bilag	3.)	er	inspireret	
af	Compas-undersøgelsen	i	Aalborg	(Faber,	Prieur,	Rosenlund,	&	Skjøtt-Lar-
sen,	2012;	Prieur,	Rosenlund,	&	Skjott-Larsen,	2008)	og	teoretisk	af	Pierre	
Bourdieu’s	kortlægninger	i	Frankrig(Bourdieu,	1984).	Der	er	dog	det	forbe-
hold i forhold til den generelle teoretiske tilgang, at attituderne, forestillin-
ger og andre beslægtede fænomener, der spørges til i spørgeskemaet bliver 
opfattet som sproglige fænomener og effekter af en sproglig virksomhed. 
Virkeligheden repræsenteret i spørgeskemaet er således sproglig medieret 
og et produkt af de sproglige strukturer de unge, regionen og problematikker 
vedrørende uddannelsesmobilitet er indlejret i. Dette er en afgørende forsk-
ningsmæssig præmis for, hvad der kan udsiges med den indsamlede data, og 
denne ønskes ikke opløftet udover denne sproglige virksomhed, hvilket des-
værre ofte sker indenfor genren spørgeskemaer;  det metodologiske ‘skred’ 
fra spørgeskemaer til ‘gisninger’ om reale forhold såsom trivsel, tillid og 
lignede forhold er således ikke tilfældet i spørgeskemaundersøgelsen i Projekt 
Ung-til-Ung.

Spørgeskemaet blev pilottestet i en 3g-klasse på Aalborghus Gymnasium og 
små ændringer i ordlyden blev implementeret. 

Spørgeskemaet kan opdeles i følgende grupperinger 

Gruppe 1: Dataspørgsmål
Navn, Alder, Køn, Bopæl, Folkeskole/efterskole, Gymnasium, Klasse, Søsken-
de, Søskende i gymnasiet, Forældre i gymnasiet, Bedsteforældre i gymnasiet.

Gruppe 2: Fritidsinteresse og vaner
Sport, Tidsforbrug Sport, Musik og Kunst, Tidsforbrug Musik og Kunst, Andre 
Fritidsinteresser og vaner, Tidsforbrug Andre Fritidsinteresser og vaner.

Gruppe 3: Angivet betydning af faktorer i forbindelse med valg af ud-
dannelse efter gymnasiet     
Venner og bekendtes viden og vejledning, Forældres viden og vejledning, Ud-
dannelsesvejledning,	Venner	og	bekendte	i	samme	by,	Geografisk	placering	af	
udd. sted, forestilling om uddannelse. 



11

Ung til Ung Rapport

Gruppe 4: Faktorer afgørende for uddannelsesvalg
Økonomi, Typen af arbejde bagefter, Den personlige interesse, Faglige udfor-
dringer,	Sociale	forhold	(1),	Sociale	forhold	(2)

Gruppe 5: Naturvidenskab og faktorer
Interesse	i	naturvidenskab,	Fordele	i	forbindelse	med	naturvidenskab	(fakto-
rer),	Ulemper	i	forbindelse	med	naturvidenskab	(faktorer).

Gruppe 6: Forældres uddannelse og arbejde
Mors uddannelse, Mors arbejde, Fars uddannelse, Fars arbejde. 

I analysen vil jeg komme mere ind på, hvad spørgeskemaet kan fortælle 
noget	om	(og	hvad	det	ikke	kan	fortælle	noget	om!).	Endvidere	er	det	vig-
tigt i evalueringen, og successen med den høje svarprocent, at understrege 
samarbejdet til kontaktlærerne og ledelse på de respektive gymnasier. Deres 
hjælp med afholdelse af spørgeskemaundersøgelsen på skolernes eget system 
Lectio, var en afgørende præmis for robustheden i undersøgelsen, og at så 
en stor procentdel af hele populationen af 2g’ere  over 3 år svarede på spør-
geskemaet. Spørgeskemaet giver således et unikt indblik ind i den sproglige 
virksomhed hos 2g’ere, og gisninger om socio-økonomiske forhold og hvordan 
disse korrelerer med visse attituder og faktor-angivelser. Spørgeskemaet på 
foreliggende tidspunkt ved at blive udvidet med registerdata fra Danmarks 
Statistik, hvilket forhåbentlig vil tilbyde endnu en analytisk dimension til Pro-
jekt Ung-til-Ung og strukturerne i Region Nordjylland. 

2.4 Tredje begivenhed:
 Designet af interviewundersøgelsen i relation
 til Projekt Ung-til-Ung
Den anden store dataindsamlingsaktivitet var gruppeinterviews af 2’gere 
på de respektive gymnasier. Der blev afholdt en serie af gruppeinterview på 
henholdsvis Thisted Gymnasium og Aalborghus Gymnasium. Der blev i alt 
afholdt 18 gruppeinterviews i de 3 runder, grupperne bestod af 2-3 studeren-
de og der blev i alt interviewet 49 studerende. Interviewene blev udført som 
semi-strukturerede interview, se interviewguiden i Bilag 2 . Gruppeintervie-
wene var designet i et kombineret evaluerings-og forskningsmæssigt ærinde.  
Den forskningsmæssige interesse og hensigt var her, at afdække de diskursive 
og sproglige stereotypier vedr. uddannelsesvalg og naturvidenskab. Igen var 
her fokus på den sproglige medierede virksomhed hos de studerende, og der 
er således ikke gisnet til den ‘indre’ verden hos de studerende eller lignede 
fænomenologiske entiteter, hensigter. Tilgangen var i høj grad inspireret af 
Michel Foucault’s arbejde og ønsket var at kortlægge sproglige kategorier, der 
igen kunne tolkes som modstand, forskellige ideologier eller diskursive for-
mationer knyttet til naturvidenskaben generelt. Se desuden de publicerede 
artikler, hvor der er redegjort for denne specielle tilgang. I analyseafsnittet vil 
der blive præsenteret respektive fund fra interviewene, og der blive redegjort 
for den anlagte analytiske tilgang. I evalueringsdelen af interviewene blev der 
spurgt ind til forløbet for de forskellige mentoraktiviteter, samt forslag til at 
forbedre mentorernes arbejde. Evalueringsdelen i gruppeinterviewene age-
rede således som feedback tilbage til mentorerne/styregruppen, der kunne 
justere deres respektive aktiviteter. 
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2.5 Fjerde begivenhed:
 Imellem runde 1 og runde 2 - Mentorerne
 kommer helt på banen (delprojekt 1)
Umiddelbart efter runde 1, hvor mentorerne var blevet kastet ind i aktiviterne 
mere eller mindre forberedte, blev der lavet en opsamling i forhold til deres 
erfaringer med runde 1, deres baggrund og respektive tilgange til mentorakti-
viteten. Udgangspunktet og opsamlingen blev herefter klar for styregruppen, 
mentorernes	profil,	aktivitet	og	generelle	engagement	skulle	være	i	højsædet.	
Det var tydeligt, at de havde leveret et stykke kvalitets arbejde, langt ud-
over forventningen. Konklusionen var herefter klar for projektet og vendte for 
alvor det hele på hovedet. Mentorerne vidste allerede, hvordan mentoraktivi-
teterne kunne og burde forløbe, deres egne uddannelsesbaner og erfaringer 
med traditionel vejledning mm. blev den løftestang, der gjorde Ung-til-Ung 
tilgangen	til	noget	specielt.	Herefter	blev	det	besluttet,	at	mentorerne	ville	få	
’næsten’ absolut frihed i forhold til planlægningen og udførelsen af de næste 
runder. Endvidere stod de gamle mentorer fra runde 1 for rekrutteringen og 
‘opdragelsen’ af nye mentorer i de følgende runder. Denne udvikling kunne vi i 
styregruppen ikke have forberedt os på. Vi havde håbet, at et sådan scenarie 
kunne eksistere på sigt, men ikke allerede efter runde 1. Denne praktiske er-
faring cementerede det specielle nede-fra-op perspektiv i Projekt Ung-til-Ung, 
og bekræftede således i bredest forstand præmisserne anlagt i forsknings- og 
evalueringsdesignet. Viden om mentorarbejde eksisterer lokalt hos de enkelte 
mentorer,	og	de	havde	selv	kvalificerede	redskaber	og	specifikke	kontekstuelle	
forhold til at foranstalte og udføre mentoraktiviteten. Interviewet af mentorer 
blev	udført	pba.	af	interviewguiden	(Bilag	2.)	og	vil	blive	analyseret	i	analyse-
afsnittet. 

2.6 Femte begivenhed: Imellem runde 2 og
 runde 3 - En ny måde at oplyse om mulig-
 heden for vejledning på (delprojekt 1)
Imellem runde 2 og runde 3 begyndte tingene pludselig at ændre karakter i 
projektet, et nyt aktivitetssystem opstod, kvalitativt bedre end det forrige. 
Ældre deltagere fra Ung-til-Ung, nu 3g’ere, var begyndt aktivt at sprede bud-
skabet om Projekt Ung-Til-Ung og det specielle tilbud for vejledning, der var 
mulighed for. Endvidere begyndte de gamle mentorer at anvende andre meto-
der for at sprede informationen om Ung-til-Ung. De troppede op i kantinerne 
på de respektive gymnasier, og gjorde sig selv til rådighed for spørgsmål og 
kontakt med de studerende. Vi kunne således spore en vis ‘snebold’ effekt 
på gymnasierne, og kunne se konturer på, at en institutionel forankring var 
mulighed og hvordan en sådan kunne se ud. Dette var ikke en effekt vi havde 
kunnet forudsige, men noget som man kunne ønske. Effekten er dog helt og 
aldeles pba. Mentorernes kvalitative aktiviteter, der var blev mere og mere 
kvalificerede	i	løbet	af	de	to	runder.	Vi	havde	også	set	en	erfaringsudveksling	
imellem ældre og nye mentorer, og hvordan de gamle mentorer ‘udlærte’ de 
nye	i	forhold	til	den	specifikke	opgave.	Hvor	i	starten	listerne	blev	anvendt	i	
mere eller mindre succesfuld grad, blev listerne imellem runde 2 og runde 3 
overflødiggjort	pba.	mentorernes	udadvendte	samarbejde.	Endvidere	spredte	
mentorerne budskabet som et tilbud om alternativ vejledning af mere generel 
karakter, og de oprindelige rekrutterings-diskurser, der var tilstede implicit i 
projektet, blev nu transformeret. Denne effekt var dog klarest at spore på ek-
sempelvis Thisted gymnasium, hvor der nu pludselig var 43 deltagere, der var 
interesserede i den specielle form for vejledning og kontakt. 



13

Ung til Ung Rapport

2.7 Sjette Begivenhed: Den problematiske
 hybrid i projektet (Delprojekt 3)
Delprojektet imellem UC Nordjylland og Aalborghus Gymnasium viste sig des-
værre at være en problematisk størrelse. Ideen med at tage en hel gymnasie-
klasse og etablere mentorkontakter og venskabssamarbejde med UC viste sig 
praktisk at give problemer med aktiviteterne. Set fra gymnasieelevernes per-
spektiv,	gav	flere	udtryk	for,	at	de	ikke	helt	forstod,	hvorfor	de	var	der,	da	de	
ikke var interesseret i at blive naturfagslærer. Aktiviteterne blev dog stadig-
væk udført, men evalueringen gav ovenstående feedback. Der blev dog udført 
aktiviteter, der gav de studerende på gymnasiet et generelt indblik i, hvad det 
vil	sige	at	studere	på	læreruddannelsen	i	Aalborg,	samt	en	eksemplificering	af	
naturfaglige aktiviteter, som de afvikles i læreruddannelsen i forhold til gym-
nasiet. 

3.1 Analyse af interviewdata indhentet i
 forbindelse med Projekt Ung-Til-Ung
Der er indhentet et væld af forskellig data i forbindelse med Projekt Ung-Til-
Ung. Dataen vil her blive behandlet i to dele. Den første del er analyser og 
fund i forbindelse med gruppe- og enkeltinterviewundersøgelsen af et udvalg 
af deltagerne, mentorerne og andre fra projektet. Den anden del er analyser 
og fund fra spørgeskemaundersøgelsen. Der er ikke tale om en udtømmen-
de analyse, men om de perspektiver og fund, der vurderes mest relevante i 
afrapporteringen.

3.2 Gruppeinterview - Thisted Gymnasium
 og Aalborghus Gymnasium
Der	blev	i	alt	afholdt	18	gruppeinterview	med	studerende	fra	2g	og	1Hf	fra	
Aalborghus Gymnasium og Thisted Gymnasium. Der vil i det følgende blive 
præsenteret den teoretiske ramme og hvordan analysen er udviklet, samt 
nedslag i udsagnene fra de studerende. 

Analysen er udviklet pba. den overordnede teoretiske ramme for metodolo-
gien i Projekt Ung-til-Ung. Der trækkes bredt på Michel Foucault’s forfatter-
skab	(Foucault,	1972,	1995),	og	analysen,	der	er	udføres	er	udviklet	indenfor	
rammerne af hans perspektiver på sprog, magt og praksis. Dette betyder rent 
praktisk, at de studerendes udsagn ikke tolkes som noget ‘indre’, som ‘indre’ 
attituder eller ‘egne’ meninger. De studerende udsagn er ikke deres egne, 
men en effekt. Sproget ses her som en effekt af en sproglig virksomhed og 
praksis, hvor der trækkes på de kulturelle strukturer. De studerendes udsagn 
vedr.	naturvidenskab	og	uddannelsesvalg	er	således	både	generelle	(det	vil	
sige de refererer til de diskursive formationer vedr. naturvidenskab og uddan-
nelse	i	deres	helhed)	og	specifikke	(de	refererer	til	kontekstuelle	sproglige	dis-
kurser	specifikke	for	området	og	regionen).	Michel	Foucault’s	analysetilgang	
kaldes	ofte	interpretive	analytics	(Dreyfus	&	Rabinow,	1983)	Metodisk	blev	
de	studerende	placeret	i	et	gruppeinterview	(se	desuden	interviewguiden),	og	
spørgsmålene	skulle	kortlægge	de	sproglige	strukturelle	overflader	i	forbin-
delse med deres uddannelsesvalg og attituder til naturvidenskab, matematik 
mm.	Der	var	en	skitseagtig	hypotese	(pba.	det	teoretiske	udgangspunkt),	at	
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de	studerende	ville	bruge	ret	specifikke	og	stereotype	sproglige	vendinger	i	
beskrivelsen af tilvalg og fravalg indenfor naturvidenskaben. Bekræftelsen af 
dette	ses	b.la.	i	Henriette	Holmegaard	og	andres	arbejde(Holmegaard,	Mad-
sen,	&	Ulriksen,	2014;	Ulriksen,	Jensen,	Madsen,	&	Holmegaard,	2013),	men	
her ses dette fænomen ikke i en identitets- eller narrativ kontekst og ramme, 
men i en Foucauldiansk/Deleuziansk/Bourdieusk - optik og værktøjskasse. 
Fænomenet omtales her som diskret stereotypi med reference til Gilles Deleu-
ze	konceptualicering	af	det	sproglige,	og	hans	læsning	af	Michel	Foucault	(De-
leuze,	1986,	1994).	Jeg	definerer	fænomenet	diskret stereotypi, som det 
sproglige fænomen udsprunget af en sproglige praksis og virksomhed, man 
kan iagttage, når man i forbindelse med uddannelsesvalg/fravalg indenfor 
naturvidenskaben anvender diskrete kategorier i at forklare sit respektive valg 
eller fravalg. Disse diskrete kategorier er ofte ‘nonsens’ kategorier og således 
stereotype fremstillinger af det at studere teknisk-naturvidenskabelige uddan-
nelser. Der er i tidligere fremstillinger i forbindelse med udbredelsen af funde-
ne fra Projekt Ung-Til-Ung omtalt fænomenet diskret stereotypi i forbindelse 
med	en	generel	ide	om	‘overfladernes	tyranni’,	det	vil	sige	en formodning og 
skitseagtig hypotese om, at disse sproglige overflader/strukturer vi ser som 
diskret stereotypi virker direkte reproducerende og begrænsende på de unges 
uddannelsesvalg. Med andre ord de vælger de teknisk-naturvidenskabelig fag 
fra pba. den sproglige virksomhed med disse diskrete stereotypier. 
Alle de interviewede er blevet sløret i den grad, det har været muligt, dvs. det 
respektive gymnasium de kommer fra er ikke blevet sløret, ej at de er delta-
gere i Ung-Til-Ung.
I de følgende nedslag i datamaterialet vil dette fænomen ‘diskret stereotypi’ 
blive	eksemplificeret.
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3.4 Nedslag i datamaterialet fra de udførte
 gruppeinterview 

(3 kvindelige studerende, deltagere i Projekt Ung-til-Ung, Runde 1, 
Alle Mat A, Fys A / Kemi A)
L= Interviewer Marie=Deltager Nanna=Deltager Oline=Deltager

Lars: Nej, så du… hvad… er I så sådan nogle som man kalder matematiknør-
der nogle af jer? Er I rigtig gode til det, altså?
Marie: Nej, jeg tror ikke folk karakteriserer os som nørder.
Lars: Nej.
Nanna: Drengene i klassen…
Oline: I skolen, jo.
Nanna: Altså, hvis man snakker med dem fra andre linjer, så er vi nørder.
Marie:	Ja,	også	rigtig	meget…	men	vi	har	den	anden	klasse	der	har	samme	
linje, som os og der er vi… jeg ved ikke om vi er mere nørder, men vi er må-
ske mere stræbere. 
Lars: Okay, så I gør meget ud af de naturvidenskabelige fag?
Nanna:	Ja,	men	tror	generelt	vi	gør	meget	ud	af	skolen.
Oline:	Ja.
Marie: Men det kommer meget naturligt i vores klasse.
Oline: Vores miljø det er meget…
Marie: Vores miljø er meget sådan studierelateret.
Lars:	Ja,	I	er	arbejdsomme?
Alle:	Ja.
Marie:	Ja,	men	vi	har	også	en	klasse	der	gode	til	ligesom	at	få	hinanden	med.
Nanna:	Ja,	og	sørger	for	at	folk	får	lavet	sine	afleveringer	og	får	hjulpet	hin-
anden.
Oline: Men vi er ikke det der typiske nørde-miljø. Altså, vi har det rigtig godt 
socialt sammen. Vi er meget sportsinteresseret. Der  er rigtig mange inde 
ved os der dyrker sport. Så det er ikke sådan den typiske nørd der går i vores 
klasse. 
Marie: Altså vores parallelklasse de er dem alle folk på skolen betegner som 
nørder.
Lars: Det er computerspil… 
Oline:	Ja.
Marie: Vi har samme linje…
Nanna: Men fordi vi har så meget mere sport indover, så er det som om vi 
ikke bliver set som det, sådan ud ad til.
Marie: Nej, men tror også det er fordi…
Nanna: Medmindre folk kender os.
Marie: Men jeg tror det er fordi, vi er meget gode til at vores sociale selvom vi 
er meget studieorienteret.
Lars: Okay. Spændende. Så I er sådan nogle, så er I gode til matematik, 
altså, sådan i den dur uden… i behøver ikke sige at I får 10 og 12, men altså I 
kan	godt	finde	ud	af	det	her.	Men	hvad	er	det	så	I	er	usikre	på,	hvis	I	er	gode	
til	matematik.	Altså,	du	sagde	at	du	blev	udvalgt	Marie.	Hvad	er	det	så	du	er	
usikker på, hvis du er så god til det egentlig?
Marie:	Jamen	jeg	tror	det	er	fordi	jeg	ikke	føler	jeg	er	god	nok	til	det	egentlig.	
Øhm…
Lars:	Hvad	er	det	et	udsalg	af?
Marie: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke helt. Det er jo ikke fordi jeg får 
dårlige karakter, eller jeg får af vide jeg er dårlig til matematikken. Jeg tror 
bare, at jeg tænker at niveauet er meget højere. Det har Ung til Ung i hvert 
fald hjulpet meget med, fordi vi lavede det miniprojekt.
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Flere fund kan uddrages fra ovenstående uddrag, hvor de mest relevant ud-
sagn er kursiveret. Interviewer spørger ind til andre klassers syn på de stu-
derende, pba. af en omtale af ’nørder’ tidligere i interviewet. Dette spørgsmål 
afføder en livlig udredning af, fra de studerendes perspektiv, differentieringen 
imellem klasserne pba. de respektive fag klasserne har og øvrige aktiviteter 
Vi ser her en diskret stereotypi imellem fag og klasseadfærd eller klassekultur. 
Endvidere får vi opstillet en stereotypi, hvor det at være ’sportsinteresseret’ 
modvirker nørd-diskursen. Ung-til-Ung aktiviteterne omtales i ovenstående 
uddrag, som aktiviteter, der har givet de studerende et mere reelt billede af, 
hvad	niveauet	er	i	matematik	og	har	således	potentielt	afmystificeret	det	høje	
matematiske niveau på universitet. Vi ser her i udgangspunktet diskurs, hvor 
det matematiske niveau på universitet virker som den primære barriere, der 
skal overvindes for at studere naturvidenskabeligt; de unge ved ikke helt, 
hvor denne diskurs eller opfattelse kommer fra. Diskursen blev medieret af 
aktiviteterne i Ung-til-Ung Projektet. Vi ser udover eksemplerne på diskret 
stereotypi,	således	Projekt	Ung-til-Ung’s		(mentorernes	aktiviteter)	afgørende	
bidrag og potentielle mulighed for at mediere diskurser om det matematisk 
faglig niveau på universitets naturvidenskabelig uddannelse. 

(3 kvindelige studerende, deltagere i Projekt Ung-Til-Ung 2. Runde, 
Samfundsfaglig linje Thisted Gymnasium)
Lars= Interviewer Lotte= Deltager Maja=Deltager Mette=Deltager

Lars:	Hvad	tænker	i	så	nu..	jeg	har	haft	nogle	andre	der	snakker	lidt	om	de	
der x’erne og y’erne..tænker i på at de er meget forskellige fra jer?
Alle:	Ja.	(de	griner	alle)
Maja: ja, helt vildt..
Lars:	ja?	Hvordan	det?	Hvordan	er	de	forskellige?
Lotte: Altså de synes det er sjovt og sidde at lave matematik i frikvarterene 
(Maja	griner)..	og	finde	en	eller	anden	ligning	og…	(Lotte	sukker)..	jamen	
altså(Lars:	mmm)
Mette: det er faktisk… det er mere.. det er mere på det menneskelige plan jeg 
synes.. jeg kan blive rigtigt irriteret på dem..fordi at jeg synes..
Maja: de er så nørdede..
Mette: ja, og de er bare.. jeg synes ikke de er så.. (Maja: det virker som om 
de..) jeg synes de har skyklapper på.. altså jeg synes ikke de er så.. .toleran-
te overfor andre mennesker..
Lars: Nej?
Mette:	Hvor	jeg	synes	at	vi..får	nogle	menneskelige	værdier,	der	ligesom..gør,	
at	vi	kan	tolerere	flere	mennesker	og	acceptere	mennesker..	og	ligesom	forstå
Lotte:	men	det	er	jo	også	det	der	med,	at	vi	får	tingene	at	se..	fra	flere	for-
skellige	synsvinkler	…		(Mette:	Ja)	og	det	bliver	vi	trænet	i..(Mette:	Ja).	De	
skal	bare	finde	frem	til	det	facit	der..så	hvis	der	er	nogen..	Lars:	tænker	
du?(prøver	at	bryde	ind)
Lotte: ..sådan tænker jeg det hænger sammen.. så hvis der er nogen de ikke 
kan	lide	så..	(laver	en	lyd	indikerende	at	de	tryner/mobber	de	vedkommen-
de..	et	nej!)	hvor	vi..	Altså…
Lars:	(griner	lidt	sagte)	ja..	Tænker	du	på..	at	også	de	er	sådan	på	universi-
tet?	Eller	det	er	de	måske	ikke?	Lotte:	Ja..	jeg	tror	bare	jeg	generaliserer	lidt..	
Lars:	Ja?	
Lotte: fordi…det ved jeg ikke..
 
Ovenstående uddrag beskriver ligeledes differentieringen imellem de forskel-
lige	faglige	klasser	og	menneskene	i	disse	(og	deres	adfærd).	Vi	får	endnu	
engang bekræftet den diskrete stereotypi, og hvordan stereotype fremstil-
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linger af x’erne og y’ernes adfærd og menneskesyn fremstilles af de andre 
klasser	(her	samfundsfaglige).	Det	interessante	i	ovenstående	fremstilling	er	
både den kollektive enighed hos de tre deltagere i deres fremstilling af x’erne 
og y’erne, men også hvordan fremstilling overskrider den observerede aktivi-
tet	(sidde	i	frikvartererne	og	lave	matematik)	til	holdninger	til	menneskesynet	
og	værdierne	hos	de	implicerede	(x’erne	og	y’erne).	Den	diskrete	stereotype	
fremstilling	af	den	kolde	videnskabsmand,	der	bare	skal	finde	entydig	fakta	
og være dårligt socialt synes påfaldende i ovenstående. Endvidere trækker 
deltagerne på en direkte inferens til den naturvidenskabelige studerede på 
universitet. Ovenstående fremstår således som både som en klar manifesta-
tion	af	de	stereotype	fremstillinger	(diskret	stereotypi)	og	som	et	eksempel	
på, hvordan de unge korrelerer og sammenholder adfærd i gymnasiet hos de 
naturfaglige	linjer	(x’erne	og	y’erne)	med	adfærden	på	universitet.	Igen	synes	
det her, at Projekt Ung-til-Ung’s mål om en anden type vejledning kunne tjene 
som en løsning til at mediere den diskrete stereotypi. Endelig ser man, hvor-
dan	deltagere	fremsiger	ovenstående	næsten	pr.	refleks,	som	en	stereotyp	
sproglig virksomhed, hun ikke selv er klar over omfanget og muligvis indhol-
det af.. Med andre ord som deltagerne siger “Ja..jeg tror bare jeg generalise-
rer lidt..fordi…det ved jeg ikke”

2 mandlige studerende, deltagere i Projekt Ung-Til-Ung, 2. Run-
de, Samfundsfaglige linje Thisted Gymnasium (Samf A Engelsk A og 
Spansk A) Lars= Interviewer Carsten= Deltager Anders= Deltager

Lars: Okay. Det er jo en vigtig ting at tage med tilbage til dem. Øhm… Så vil 
jeg prøve at høre om, det er lidt om noget jeg har stødt på, det er lidt om 
grupperinger på gymnasiet i forbindelse med naturvidenskab og andre klasser. 
Jeg	har	hørt	mange	snakke	om	X-klassen	som	noget	lidt	specielt.	Jeg kan se 
I allerede begynder at grine, men det jeg lidt… er det jeres oplevelse af dem 
der har med fys A eller kemi, er det nogen.. hvad er der med den klasse? Jeg 
er bare nysgerrig.
Carsten:	Jeg	tror	bare	lige	nu,	så	er	det	pga.	det	er	en	stor	drengegruppe,	der	
har været 4-5 piger i hele klassen og de er rigtig mange. Men jeg har ikke no-
get i mod dem, fordi jeg kender rigtig mange tidligere venner og nuværende 
selvfølgelig, der er i den klasse.
Anders: Det er nok også lidt mere mig der skal bringe det på banen, fordi C 
jo er en af dem, hvis man kan sige det sådan. Men det er tit sådan at det er 
nogle nørder der bare elsker at læse og læser og læse… øh… det indtryk kan 
man godt få, hvis man lytter lidt i krogene og sådan nogle ting. Det…
Lars: Men tænker du det er fordi… er det meget sværere det de har, når de 
har alle de her højniveau tunge naturvidenskabelig fag.
Anders: Nej, det er jo bare noget andet. Altså, det har jo bare noget med 
interesser at gøre igen. Hvis man har lyst til at lære det, så er det jo det man 
skal. Men hvis man er på de andre… sproglig eller samfundsfaglig linje øhm.. 
så er det jo typisk der ens interesser ligger, så jeg tror godt det er der kan 
spille…
Lars: Så det er ikke fagene i sig selv, men en kombination af de her højniveau 
naturvidenskabelig linjefag?
Anders: Nej.
Carsten: Altså, jeg tror også… ja, det er interesser, fordi jeg kan også… de 
kan ikke sætte sig ind i samfundsmæssige begreber og det vi sidder og laver i 
samfundsfag. Det kan de ikke sætte sig ind i eller forstå meningen med.
Lars: Ser de selv det de arbejder med som sværere end samfundsfag?
Carsten: Det ser sig selv som meget vigtigere i hvert fald. Men det er jo så…
Lars:	Ja,	det	er	sådan	det	er.	Øhm..	tænker	I	nu…	Den	her	x-klasse	og	det	er	



18

Ung til Ung Rapport

ren drenge, er det det man kalder en stræber klasse, eller har I bare anderle-
des stræbere inde i jeres klasse, eller hvordan?
Carsten: Det er anderledes.
Lars:	Det	er	anderledes.	Hvordan	det?	Kan	du	beskrive	det?
Carsten: Ja, det er afhængig af interesse. Vi er nogen inde i vores der går 
meget op i politik, vi følger meget med i det… vi følger rigtig med i… bare i 
forskellige fag. Vi gør rigtig meget ud af det vi laver. Det skal jo være godt. Vi 
er her jo ikke for at spilde tiden. 
Lars: Nej.
Carsten: Og for at sidde og klø os i nakken. Vi skal bruge det vi lærer her og 
vi skal gerne også… ja, vi skal jo ikke spilde tre år. Vi skal gerne udnytte de 
tre år til at komme videre.
Lars: Så der er i alligevel målrettede, eller stræbere i en eller anden form.
Carsten: Ja, og de har bare. De går bare en anden retning.
Lars:	Ja.	Men	tænker	du,	Anders,	nu	var	det	dig	der	sagde,	at	du	faktisk	have	
mest distance til ?.
Anders:	Ja
Lars: Tænker du er det super-nørder, eller hvad er det der træder igennem?
Anders: Altså, det er det med at det sådan generelt, jeg tror ikke bare det 
er	mig,	det	er	sådan	meget	tunge	fag.	Hvor	det	er	ret	svært	stof.	Det	indtryk	
kan man godt få øhm…
Lars: Det sagde du også selv i fysik-faget, du synes det var tungt.
Anders:	Ja,	det	synes	jeg	godt	det	kan	være.	Men	så	er	det	jo	bare,	så	er	
man	er	jo	en	nørd,	hvis	man	godt	kan	lide	sådan	noget.	Jeg	tror	det	er	lidt	det	
der ligger i det.
Lars: Så man kan ikke være nørd, hvis man er engelsk A eller…
Anders: Nej. Det synes de nok, at omvendt, men øhm… altså, også det der 
med stræber, altså, der er jo stræbere i alle klasser. Øhm… men øh… jeg tror 
ikke det er specifikt, fordi de går på de linjer. 
Lars: Så der er ikke en…. Så de andre klasser de får arrangeret sig lige så 
meget mellem hinanden, en U-klasse og en D-klasse, er det det samme, eller 
er	X’erne	en	anden	type,	end	de	andre.	
Carsten: Det ved jeg ikke. Når jeg sidder og snakker med dem, så kan man 
også høre jamen der er nogen de er  meget oppe i det og  så er der nogen, 
de sidder bare tilbage og slapper lidt af. Altså, det er lige så… jeg vil sige det 
er en normal struktur i en klasse. Og der er bare fokus på nogle andre fag 
og men forskellen er at når du hører fysik, kemi og matematik på højniveau, 
jamen så er det jo måske lidt sværere at følge med i, en samtale omkring det. 
Den kan godt lyde lidt mere nørdet, når man snakker om det. 
Lars:	Men	det	er	jo	så	kun	på	overfladen	du	tænker	at	øh…
Carsten:	Ja,	det	kan	også	hurtig,	hvis	man	snakker	samfundsfag	på	A-niveau,	
så kan den også hurtig ryge ud på et niveau, hvor det ikke er alle…
Lars:	Ja,	der	er	med.
Carsten:	Ja.
Anders: Men det der med… jeg tror det er forskellige typer, der er rundt om-
kring i det forskellige klasser. Hvis man begynder at sammenligne, så tror jeg 
også, at der er et mønster. Men det er jo ikke noget negativt, sådan er det jo 
bare.
Lars: Men du tænker ikke på at de naturvidenskabelige fag de tiltrækker en 
bestemt	type	studerende,	eller	former	en	bestemt	type?	Hvis	nu	du	forestiller	
dig	at	X’erne	de	var	startet	i	en	samfundsfagsklasse,	ville	det	så	være	anerle-
des, eller er det fagene i sig selv eller er det eleven der ligesom laver denne 
her bevægelse?
Carsten: Jeg tror det er sket tidligere. Det kommer an på, mange de har så-
dan en… jamen så har de haft en sindssyg god fysiklærer i folkeskolen, og så 
han har bare været virkelig god til at formidle og så deres samfundsfagslærer, 
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han var måske været en eller anden, jamen ham har de ikke rigtig kunne lide. 
Og så er den kommet indover den vej, at man er blevet mere interesseret, ja-
men så bliver det jo lige pludselig ens favoritfag, det er måske de timer, man 
ser lidt mere frem til på dagen. Og så hører man også lidt efter og så får man 
også et forspring i de fag.
Lars: Okay.
Carsten: Og så er det jo så det her man ved noget om.
Carsten: Det er lettere at blive præget også hvis ens forældre siger, det skal 
du, så gør man det… øhm.. 
Lars: Så du tænker mere sådan en slags prægning i en længere periode.
Anders:	Ja,	det	tror	jeg	også	med	interesser	igen.	Det	har	jo	meget	at	sige.

I	ovenstående	interviewbidrag	er	der	flere	interessante	fund.	Intervieweren	
forfølger	de	tidligere	udsagn	om	x’ernes	og	y’ernes	specifikke	aktiviteter	og	
tillagte menneskesyn, set fra de andres perspektiv. Det særskilte i forhold til 
de interviewede er, at det er mandlige studerende, der har relationer i x- og 
y-klasserne. Deltagerne trækker på en diskurs i forhold til interesse, som den 
primære differentiering imellem klasserne: “Altså, det har jo bare noget med 
interesser at gøre igen. Hvis man har lyst til at lære det, så er det jo det man 
skal. Men hvis man er på de andre… sproglig eller samfundsfaglig linje øhm.. 
så er det jo typisk der ens interesser ligger(…)” Deltagerne trækker ligeledes 
på en diskurs i forhold til at være ‘stræbere’ som en primær kilde til diffe-
rentiering imellem de studerende og klasserne, men altså ikke at det fagli-
ge	indhold	skulle	være	en	specifik	kilde	til	differentiering.	Den	ene	deltager	
påpeger dog, at der er et mønster af differentiering imellem klasserne: “Hvis 
man begynder at sammenligne, så tror jeg også, at der er et mønster. Men 
det jo ikke noget negativt, sådan er det jo bare.” Forklaringen på interesse el-
ler prægnings-diskursen anskueliggøres som noget, der ligger før gymnasiet, 
med folkeskolelæreren/forældrene som kilde. Deltagerne fastholder differen-
tieringen imellem klasserne, men påpeger her interesse som en faktor, side-
stillet med en generel aktivitet som stræber og det at være optaget af sit fag. 
Der bliver dog stadigvæk påpeget en tendens til, at de ikke forstår hinanden 
og ikke kan forstå hinandens begreber og tilgange. 

3.4 Sammenfatning af fund fra nedslag i
 interviewundersøgelsen
Der	er	flere	interessante	fund	i	ovenstående,	fund	der	både	kan	stå	alene	som	
væsentlige bidrag fra Ung-til-Ung projektet, men også fund, der kunne med 
fordel undersøges mere målrettet og i et nyt kortlæggende design. I det føl-
gende vil de væsentligste fund blive opridset, redegjort for, og samtidig side-
stillet med muligheder i Ung-til-Ung.

Differentieringen imellem klasserne

Flere steder i ovenstående påpeges der en differentiering imellem de forskel-
lige	klasser	og	linjer	på	gymnasiet.	Differentieringen	imellem	stereotype	(og	
historiske)	skel	imellem	matematisk,	samfundsfaglig	og	sproglig	synes	således	
at manifestere sig i de unges sproglige virksomhed. Dette betyder, at mento-
rernes opgave i projekt Ung-til-Ung og fremtidige mentoraktiviteter/projekter 
kunne målrettes til at tilrettelægge aktiviteter, der både udstiller de stereo-
type effekter/ideologier de unge reproducerer og trækker på i deres sprogli-
ge virksomhed. Skellene i mellem de forskellige faglige linjer og områder vil 
derved potentielt blive opblødt. 
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Diskrete stereotyper af fagene

I ovenstående kan der også spores en klar stereotypisk fremstilling, i diskre-
te termer, af de forskellige faglige linjer. ‘Matematik-nørder’ og matematiske 
aktiviteter medfører i de studerendes diskurs en vis lukkethed overfor sam-
fundsfaglige og humanistiske termer, værdier og menneskesyn. Springet, og 
differentieringen, forstærkes derved, og de unge står således overfor et po-
tentielt endnu større valg, hvis de skulle skifte spor eller faglig linje; det bliver 
ikke mere kun et spørgsmål om fag, men til et grundlæggende spørgsmål om, 
hvilket menneske man er osv. 

Tætte relationer og aktiviteter hjælper

I ovenstående ses også, at de studerende, der er tættest på de naturfaglige 
klasser i forhold til eksempelvis relationer og køn, er også de studerende, der 
hurtigst får opblødt de skarpe skel imellem naturfaglige klasser og samfunds-
faglige/humanistiske klasser. De trækker dog her på andre diskrete stereoty-
per for at forklare differentieringen imellem klasserne og anvender begreber 
såsom ‘stræbere’, ‘supernørder’ mm. ‘Interesse’ og ‘prægning’ anvendes som 
forklaringsdiskurser til at forstå det respektive valg af faglig linje og præfe-
rence. Kommende mentorernes arbejde og aktiviteter kunne således blive 
inspireret af ovenstående, og foranstalte aktiviteter, der skaber en sammen-
blanding af klasserne på tværs af faglige skel og køn, således at potentielle 
relationer kunne plejes. I sidste ende kunne relationer på tværs af de faglige 
linjer hjælpe den potentielle bevægelse fra en klasse til en anden. 
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4.1 Nedslag i analysen af spørgeskemaet i
 Projekt Ung-Ung

4.2 Oversigt og deskriptiv analyse af data fra
 spørgeskemaet
Spørgeskemaet, der blev indsamlet i projekt Ung-til-Ung repræsenterer en ro-
bust kortlægning over de unges attituder, baggrund og forskellige betydnings-
angivende faktorer i forbindelse med uddannelsesvalg og naturvidenskab.
Spørgeskemaet	indeholder	besvarelser	fra	1955	2g’ere	og	1HF’ere	fordelt	på	
Støvring, Mariagerfjord, Aalborghus, Morsø og Thisted Gymnasium.  På ne-
denstående cirkeldiagram kan ses, hvorledes besvarelserne fordeler sig på de 
3 år og 3 generationer. Der ses, at der har været en jævn fordeling af besva-
relser i de respektive 3 generationer.
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Gen1 Gen2
Gen3

 
 
 
Den kønslige fordeling af besvarelserne svarer også til den omtrentlige kønslige 
sammensætning på gymnasierne, hvor vi ser en overrepræsentation af kvinder. 
 

Dreng/mand Pige/kvinde
 

 
Besvarelserne på de respektive gymnasier, fordeler sig nogenlunde ens, specielt når man 
tænker på størrelsen af Aalborghus Gymnasium taget i betragtning.  

Figur 3. 

Figur 4. 
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Den kønslige fordeling af besvarelserne svarer også til den omtrentlige kønsli-
ge sammensætning på gymnasierne, hvor vi ser en overrepræsentation af 
kvinder.

 

Besvarelserne på de respektive gymnasier, fordeler sig nogenlunde ens, spe-
cielt når ¬man tænker på størrelsen af Aalborghus Gymnasium taget i be-
tragtning. 
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Endelig kan vi se, at problemet omkring uddannelsesvalg (og det specifikke spørgsmål 
omkring forestilling om uddannelsesvalg), viser sig tydeligt i nedenstående fordeling 
 

Er helt på bar bund Helt klar
Næsten helt sikkert Usikker

 
 

Thisted Gymnasium Morsø Gymnasium
Støvring Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium
Aalborghus Gymnasium

 

Figur 5 

Figur 6.  
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Endelig	kan	vi	se,	at	problemet	omkring	uddannelsesvalg	(og	det	specifikke	
spørgsmål	omkring	forestilling	om	uddannelsesvalg),	viser	sig	tydeligt	i	ne-
denstående fordeling
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I det følgende vil der bliver præsenteret visse interessante fund i forhold til 
krydstabuleringer	imellem	spørgsmålene	fra	spørgeskemaet.	Her	søges	der	
dog udelukkende korrelationer imellem afhængige og uafhængige variable. 
Pearsson’s Chi-Square test er anvendt.
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I ovenstående tabel 1.  ses den interessante korrelation imellem de unges forældres 
gymnasiale baggrund, og hvor stor betydning de unge tillægger forældrenes vejledning og 
synspunkter. Et afgørende fund, eller måske nærmere bekræftelse, er hvor lidt vægt de 
unge, hvor forældrene ikke har en gymnasial baggrund, tillægger forældrenes vejledning 
og synspunkter (31,6%). Endvidere ses der en igen en interessant korrelation imellem 
forældrenes gymnasial baggrund og de unges angivelse af om de kunne læse en 
naturvidenskabelig uddannelse efter gymnasiet.  
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Igen ses her en interessant distribution for de unge hvor forældrene ikke har 
gået i gymnasiet, det er samtidig de unge, der siger mest ‘nej’ og ‘ved ikke’ til 
naturvidenskab. Vi kan i nedenstående tabel se en svag sammenhæng imel-
lem	den	angivne	forældre	betydning	for	de	tre	generation	af	2g’ere	og	1Hf’ere

I nedenstående kan vi også kun se en svag ændring af distributionen i de tre 
generationer i forhold til den angivne gymnasiale baggrund hos forældrene.
Sluttelig vil der præsenteres et interessant fund fra en begyndende statistisk 
analyse	via	Latent	Class	Analysis(Collins	&	Lanza,	2010).	Analysen	er	ikke	
færdig, da de registerdata, der ønskes sammenholdt med de fundne klasser, 
af forskellige grunde ikke er indhentet endnu. 
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4.3 Latent Class Logistic Regression Analysis 
 
Nedenstående er udarbejdet i samråd og samarbejde med Carsten Stig Poulsen og 

Peter Nielsen. Latent Class Analyse er en statistisk analyse, der udfører en ’datamining’ 
analyse på det pågældende datasæt for at undersøge om der er sandsynligheder for 
grupperinger i datamaterialet. Den er specielt anvendelig i forbindelse med 
spørgeskemaundersøgelser i samfundsvidenskaben, og når der ønsker en sammenhæng 

Tabel 3.  
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4.3 Latent Class Logistic Regression Analysis

Nedenstående er udarbejdet i samråd og samarbejde med Carsten Stig Poul-
sen og Peter Nielsen. Latent Class Analyse er en statistisk analyse, der ud-
fører en ’datamining’ analyse på det pågældende datasæt for at undersøge 
om der er sandsynligheder for grupperinger i datamaterialet. Den er specielt 
anvendelig i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser i samfundsvidenska-
ben,	og	når	der	ønsker	en	sammenhæng	imellem	flere	afhængige	variable.	
Det analysen viser er sandsynligheden for, at der eksisterer ‘to klasser’ eller 
grupperinger i datasættet i forhold til udvalgte nøglevariable. Nøglevariablen 
er	en	kombination	af	valget	omkring	naturvidenskab	(ja,	nej,	ved,	ikke)	og	de	
selvangivne faktorer, der enten positivt eller negativt påvirkede valget eller 
fravalget	af	naturvidenskab	(Personlig	interesse,	Faglige	udfordringer,	Sociale	
forhold,	Typen	af	arbejde	og	Økonomi).	Den	sandsynlige	grupperingen	forta-
ges	således	pba.	disse	to	afhængige	variable.	Disse	regressionskoefficienter	er	
gemt, og ønskes analyseret sammen med registerdata. 
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Tabel 5 
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Vi	kan	i	ovenstående	diagrammer	(Tabel	4,	5	og	6)		se	fordelingen	i	de	to	
klasser, og at det primært er angivelsen af betydningen af sociale forhold og 
faglige udfordringer, der differentierer klasserne. Dette betyder med andre 
ord,	at	vi	kan	se	en	specifik	gruppering	i	datasættet	pba.	disse	forhold.	Der	vil	
i følgende publikationer og artikler blive arbejdet videre med dataene fra pro-
jekt Ung-til-Ung, da denne er en unik kortlægning over angivne betydningska-
tegorier i forhold til naturvidenskab i Nordjylland.
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5.1 Konklusioner og det fortsatte samarbejde
 hos partnerne
Selv om Projekt Ung-Til-Ung er afsluttet og der endnu ikke foreligger en 
strukturel forankring af eksempelvis mentordelen og klassesamarbejdet imel-
lem gymnasiet og folkeskolerne og gymnasiet og universitet, så kan man alle-
rede nu spore det positive netværkssamarbejde i andre projekter. Eksempelvis 
var det relativt let at etablere samarbejdet omkring Ny Nordisk Skole pba. de 
strukturer Ung-Til-Ung havde foranstaltet. Endvidere kan man se, at efter den 
nye folkeskolereform, så efterspørger folkeskolerne i stigende grad et samar-
bejde med gymnasiet lig det projektet har faciliteret. 
Der vil i det følgende blive redegjort for to hovedkonklusioner primært i for-
hold	til	de	to	dele	af	projektet,	der	er	omtalt	i	ovenstående.	1)	en	konklusion	
vedr.	klassesamarbejdet	og	naturfag	og	2)	en	konklusion	om	mentorsamar-
bejde som en generel aktivitet for at fordre mobilitet.

Klassesamarbejdet var en succes i projekt-Ung-Til-Ung. Men der manifestere-
de sig også en træghed i etableringen af nye samarbejder og relationer imel-
lem	gymnasier	og	folkeskoler.	Generelt	set,	så	betød	den	geografiske	afstand	
og logistik imellem institutionerne meget for samarbejdets karakter og suc-
ces. Kontaktlærerne i begge institutioner havde ingen problemer med selv at 
tilrettelægge gode naturfaglige aktiviteter på tværs af årgangene. Generelt 
var opgaven for styregruppen i projektet at hjælpe til med logistikken hos de 
deltagende. Sagt med andre ord, så ville det umiddelbart være en relativ billig 
foranstaltning at give ressourcer i forhold til timer, transport og forplejning, 
hvis et sådan samarbejde ønskes videreført og vedligeholdt. Alle indikationer 
i forskningen tyder på, at interesse for naturfag grundlægges i Folkeskolen 
og bygges videre i gymnasiet mm. Klassesamarbejdet virker desuden begge 
veje, da de studerende i gymnasiet relativt tidligt bliver ‘formidlere’ af deres 
fag, og skal således igangsætte og overveje motiverne for deres egen natur-
faglige aktivitet og virksomhed. Storebror/storesøster — Lillebror/lillesøster 
relationen giver mening, eller sagt i mere virksomhedsteoretiske termer, de 
unge fra gymnasiet og deres naturfaglige aktivitet kan agere zonen for nær-
meste udvikling for de unge i Folkeskolen. Unge kan sagtens selv agere for-
midlere	i	forhold	til	andre	unge,	og	lærerne	skal	(næsten)	kun	stille	logistik,	
faglige aktiviteter og andre redskaber til rådighed i mødet. 

Mentorsamarbejdet var en succes i Projekt-Ung-Til-Ung. Kvaliteten af men-
torernes egne tilrettelagte aktiviteter, deres nytænkning af designet i forhold 
til ‘rekruttering’ til projektet og deres generelle måde at nytænke vejledning 
på	må	siges	at	overstige	enhver	forventning	hos	styregruppen.	Heldigvis	blev	
styregruppens rolle reduceret til udelukkende at facilitere de forskellige ak-
tiviteter i forhold til logistik, samt indgå i en dialog med mentorerne om nye 
muligheder og aktiviteter med de studerende. I løbet af de tre generationer, 
så vi en positiv udvikling i forhold til en autonomi eller ‘steppebrand’ på de 
respektive gymnasier for at deltage i projektet og mentorvejledningsaktivite-
terne. Mentorer udførte en værdifuld opgave i forhold til at oplyse de unge om 
virkeligheden	på	universitet,	ikke	for	at	rekruttere	specifikt	til	de	naturviden-
skabelige	linjer	eller	finde	sciencetalenter,	men	for	at	tilbyde	en	vejledning	og	
kontakt i øjenhøjde og agere som en mentor, der potentielt kunne nedbryde 
de stereotypeforestillinger om, hvad det vil sige at gå på universitet og ek-
sempelvis læse naturvidenskabelige fag. Igen er mentorordningen en relativt 
billig ordning, specielt hvis man sammenholder med de generelle midler, der 
bruges på brochurer, kampagner, bannere, slogans mm. Det er en gammel 
kendt præmis at relationer nytter i alle henseender og ønsker man at nedbry-
de stereotype fravalg/tilvalg indenfor uddannelsessystemet pba. social arv, 
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habitus eller lignende, så er det den eneste vej fremad, der samtidig respek-
terer de unges naturlige modstand, tendenser og ønsker. 
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Bilag 1: Interviewguide til
deltagere i Ung til Ung
Projektet 2013 – Gruppe

Forskningsspørgsmål og evalueringer:

• De unges uddannelsesmæssige baggrund, data mm. 

• Baggrunden for at deltage i Ung til Ung Projektet.

• De unges diskurser og rationaliteter i forbindelse med valg og fravalg i
 forhold til uddannelse indenfor naturvidenskab.

• De unges beskrivelser af deres interesse eller manglende interesse for
 naturvidenskab.

• Udforske de faktorer de unge trækker på i deres valg og fra-valg af
 naturvidenskab.

• Feedback og evaluering af konkrete aktiviteter fra Ung til Ung Projektet
 og forløbet.

Ramme for interviewet

•	 Optages	på	diktafon,	iPhone	og	filmes	på	Ipad,	hvis	det	er	muligt.

• Varighed ca. 30 min.

• Først en indledende runde, hvor de unge kort præsenterer sig selv,
 derefter en gruppediskussion og spørgsmålsrunder.

• Forklare ramme og fortrolighed. Mentorernes rolle. 

Interviewspørgsmål

	 De	unges	uddannelsesmæssige	baggrund	(Enkelt)

• Navn og alder

•	 Hvor	kommer	du	fra?	

•	 Hvilken	by	og	gymnasium?	

•	 Har	du	gået	på	andre	uddannelser/gymnasier?

• Er du en ’mønsterbryder’ i forhold til dine forældre?

•	 Har	du	svaret	på	spørgeskemaet	i	2012?



34

Ung til Ung Rapport

	 Baggrunden	for	at	deltage	i	Ung	til	Ung	Projektet	(Gruppe)

•	 Interesse	og	deltagelse	i	ung	til	ung	projektet?	Hvorfor	valgte	du	at
 deltage? Begrundelser?

• Vil du se dig som en, der har et specielt behov for oplysning, forestilling
 mm. ? Med andre ord har du brug for yderligere vejledning end den du
 modtog / modtager i gymnasiet.

•	 Deltog	du	frivilligt	i	projektet?	Har	andre	kommenteret	din	deltagelse?
	 Hvad	sagde	de?

 De unges diskurser og rationaliteter i forbindelse med valg og fravalg
 i forhold til uddannelse indenfor naturvidenskab.
	 (gruppe	–	uden	mentorer)

•	 Hvad	tænker	I	i	forhold	til	kommende	uddannelsesvalg?

•	 Problemstillinger	om	valg?	Hvad	tænker	i	konkret	2013	april	om	valg
 af uddannelse..

•	 Hvor	skal	i	studere	,	ikke	studere	og	hvorfor?

• På hvilken baggrund har i truffet valget.. Kan i påpege faktorer, der har
 været udslagsgivende ?

•	 Har	det	at	gå	på	gymnasiet	Aalborghus	trukket	jer	i	en	bestemt	retning	i	
 forhold til eksempelvis , hvad i forestillede jer i folkeskolen?

• Er der ting / fag områder på gymnasiet, der har forstærket / afkræftet 
 forestillinger ?

•	 Hvilke	rolle	spiller	lærere	på	gym?	Afskrækker	de	/	inspirerer	de	i	forhold	
 til forskellige fag?
•	 Hvilken	rolle	spiller	udd.	Vejledningen?

•	 Hvordan	oplever	i	de	forskellige	rekrutteringsforsøg	fra	de	forskellige
 instanser og udd. Institutioner..?

•	 Har	nogen	af	jer	overvejet	en	uddannelses	indenfor	naturvidenskab?
	 Hvilken	og	hvorfor?
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 De unges beskrivelser af deres interesse eller manglende interesse
 for naturvidenskab.

 Udforske de faktorer de unge trækker på i deres valg og fra-valg af
	 naturvidenskab.	(gruppe	–	uden	mentorer)

• Er naturvidenskab tiltrækkende / interessant for jer som et uddannelsesfelt 
 eller område ..hvorfor / hvorfor ikke?

•	 Naturvidenskab	på	gymnasiet..	Har	det	forstærket	eller	afkræftet	jeres	
	 interesse	I	naturvidenskab?	Hvorfor?	Hvordan	?	Hvorfor	ikke?

• Fordele ved naturvidenskab og en uddannelse der inden for?

•	 Har	I	en	forestilling,	hvad	man	laver,	hvis	man	for	eksempel	studere	vand	
 og miljø I Aalborg? Matematik I Kbh. ? Osv.

•	 Hvordan	ser	/	hører	i	muligheder	for	job	og	økonomi	inden	for
 naturvidenskab?

•	 Ulemper	ved	naturvidenskab?	Job	osv.	

 Feedback og evaluering af konkrete aktiviteter i Ung til Ung Projektet

•	 Hvad	har	i	fået	ud	af	at	være	med	i	Ung	til	Ung	Projektet?
 Kan i give eksempler på en ny konkret viden eller erfaring i har fået i
 forbindelse med deltagelsen?

•	 Hvad	har	været	godt	i	samarbejdet	med	mentorerne?

•	 Hvad	kan	de	gøre	bedre	næste	omgang	(med	de	nye	2	g’ere)?

•	 Er	der	noget	i	forventede	at	få	ud	af	projektet,	som	i	ikke	fik	opfyldt?

• Opfatter i mentorerne som rekruttørere fra AAU eller hvordan ser i deres
 rolle?

•	 Hvad	tænker	i	om	behovet	for	et	mentorsamarbejde	i	forbindelse	med
	 unge	fra	Aalborghus.	Er	det	nødvendigt?	Hvorfor	og	hvorfor	ikke?

•	 Projektarbejdet:	Hvad	lærte	I	i	den	forbindelse?	Forbandt	i	dette
	 specifik	med	AAU?

•	 Hvad	tænker	i	om	AAU’s	profil	i	forbindelse	med	andre	universiteter?
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Bilag 2:
Interviewguide til Mentorer i
Ung-Til-Ung Projektet 2013

Vejledende forskningsspørgsmål:

• Baggrunden for interessen for Ung-Til-Ung Projektet hos mentorerne,
 hvilke diskurser og rationaliteter giver de som begrundelser for arbejdet
 og jobbet i Ung-Til—Ung. 

• Mentorernes uddannelsesmæssige baggrund.

• De unges beskrivelse af deres interesse indenfor naturvidenskab og hvilke 
 faktorer de peger på. Igen interesseret i diskurser og rationaliteter omkring
 interesse og motivation.

• Oplevelser i forbindelse med aktiviteterne med de unge. 

•	 Lokal	geografiske	forklaringer	og	diskurser	som	de	unge	trækker	på	i
 forbindelse med deres diskurs om uddannelsesvalg og naturvidenskab. 

Ramme for interviewet

• Varighed ca. 30 minutter.

• Interview af mentorer fra Ung-Til-Ung Projektet.

• Anonymiseret og fortroligt interview.

• Vil blive delvist transskriberet og fremvist for the interviewede,
 inden uddrag bruges.

• Semistruktureret interview, der vil blive analyseret i et Foucaultsk
 diskursivt perspektiv. 

• Interviewer ca. 5 mentorer i 2013. Disse vil også deltage i
 fokusgruppeinterviewet med de unge fra 1. Runde. 
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Interviewspørgsmål

 Mentorernes uddannelsesmæssige baggrund.

•	 Hvad	er	dit	navn	og	uddannelsesbaggrund?
	 (Gymnasium,	Folkeskole,	Universitet)

• Kan du fortælle lidt om baggrund for dit uddannelsesvalg?

• Kan du fortælle lidt om dig selv og om din opvækst og skoleforløb?

 Baggrunden for interessen for Ung-Til-Ung Projektet hos mentorerne,
 hvilke diskurser og rationaliteter giver de som begrundelser for arbejdet
 og jobbet i Ung-Til—Ung.

•	 Hvorfor	er	du	gået	ind	som	mentor	i	Ung-Til-Projektet?

•	 Hvad	mener	du	om	Ung-Til-Ung	Projektets	mål	som	helhed?
	 (dvs.	mentorsamarbejde	i	forbindelse	med	kontakt	og	vejledning	i	forhold
	 til	valg	af	uddannelse	og	start	på	AAU)

• Er det nødvendigt med en speciel indsats i forhold til valg af en
	 naturvidenskabelig	uddannelse?	Hvorfor?	Hvorfor	ikke?

•	 Hvorfor	er	der	problemer	i	disse	områder	med	uddannelse-	og	specifik
	 optag	inden	for	de	naturvidenskabelige	fag?	(Leder	muligvis	ned	til
	 eksempler	i	forbindelse	med	unge	fra	Ung-Til-Ung	Projektet)

 De unges diskurser og rationaliteter i forbindelse med valg og fravalg i
 forhold til uddannelse indenfor naturvidenskab.

•	 Hvilke	unge	har	du	haft	kontakt	med	i	forbindelse	med	Ung-Til-Ung
	 Projektet	(hvilke	gymnasier	og	områder).	Kunne	du	beskrive	nogle	af	de	
 unge for mig og deres interesse og problematikker.

•	 Hvorfor	sagde	de,	at	de	meldte	sig	til	Ung-Til-Ung?

•	 Hvad	sagde	de	til	jer	om	naturvidenskab	og	problemstillinger	med	et
 uddannelsesvalg indenfor dette?
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 De unges beskrivelse af deres interesse indenfor naturvidenskab og
 hvilke faktorer de peger på. Igen interesseret i diskurser og rationaliteter 
 omkring interesse og motivation.

•	 Hvilke	faktorer	og	begrundelser	trak	de	unge	på	i	forbindelse	med	deres	
	 problemstillinger	omkring	uddannelsesvalg	og	specifik	om	naturvidenskab?

• Nævnte de begreber såsom interesse og motivation i den forbindelse?

• Nævnte de nogle af de faktorer jeg havde anvendt i spørgeskemaet?
	 (Økonomi,	sociale	forhold	(forældre/venner),	Geografi,	Interesse)

	 Lokal	geografiske	forklaringer	og	diskurser	som	de	unge	trækker	på	i
 forbindelse med deres diskurs om uddannelsesvalg og naturvidenskab.

•	 Brugte	de	unge	begrundelser	forbundet	med	deres	geografiske	lokalitet	i	
 forbindelse med deres snak om uddannelsesvalg, naturvidenskab og
 problematikker i den forbindelse.?

• Talte i på noget tidspunkt om problemer med ’Udkants-Danmark’?
	 Hvad	sagde	de	unge,	brugte	de	begrebet	i	deres	begrundelser	og	snakke?

 Oplevelser i forbindelse med aktiviteterne med de unge.

•	 Hvilke	aktiviteter	foretog	i	med	de	unge	i	1.	Runde?

•	 Hvordan	forløb	de?

•	 Var	i	(mentorerne)	generelt	overraskede	over	de	unge	spørgsmål	og
	 behov	for	vejledning	(eller	anden	kontakt)

•	 Hvordan	forløb	det	faglige	samarbejde	omkring	projektet	i	efteråret?

•	 Hvilke	fund	kan	i	fra	forløbet	af		1.	Runde	bringe	videre	til	anden	runde
	 og	kvalificere	(hjælpe	jer)	den	næste	omgang	og	arbejdet	med	de	unge?
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Bilag 3 Spørgeskema-
undersøgelse – Forår 2012

1 Dette spørgeskema omhandler projektet: Ung-ung
Dette spørgeskema er på baggrund af Ung-til-ung projektet. Besvarelsen af 
skemaet er mhb. at undersøge unges valg af uddannelse samt relevant data i 
den forbindelse. 

I forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet kan man få et tilbud om at 
deltage i Ung-til-ung projektet. Det udfyldte skema vil blive behandlet fortro-
ligt.

En besvarelse af skemaet medfører, at man deltager i en lodtrækning 
om to biografbilletter.

2 Dataspørgsmål
	 Spørgsmålene	i	dette	afsnit	omhandler	generel	biografisk	data	og
 uddannelsesbaggrund.

2.1 Navn

2.2 Hvor gammel er du?
 
 yngre end 16 år
 
 16 år
 
	 17	år

 18 år

 19 år

 20 år

 21 år

 ældre end 21 år

2.3 Køn

 Dreng/mand

 Pige/kvinde
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2.4 Hvor bor du?

 Angiv tætteste by, hvis du bor på landet

2.5 Hvilke(n) folkeskole(r)/efterskole har du gået på?

2.6 Hvilket gymnasium går du på?

2.7 Hvilken klasse går du i?

2.8 Søskende

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 over 5

2.9 Har nogle af dine ældre søskende gået i gymnasiet?

	 Ja

 Nej

 Ved ikke

	 Har	ingen	søskende

2.10 Gik dine forældre på gymnasiet?

 Min mor

 Min far

 Ingen af dem
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2.11 Gik dine bedsteforældre på gymnasiet?

 Min mormor

 Min morfar
 
 Min farmor

 Min farfar

 Ingen af dem

3 Fritidsinteresser og vaner.
 Spørgsmålene i dette afsnit handler om, hvad du laver i din fritid
	 Jeg	går	til
 (Sæt gerne flere kryds)

 Fodbold i en forening eller klub

	 Håndbold	i	en	forening	eller	klub

 Basketball i en forening eller klub

 Svømning i en forening eller klub

 Badminton i en forening eller klub

 Tennis i en forening eller klub

 Sejlsport o.l. i en forening eller klub

 Boksning eller kampsport i en forening eller klub

 Gymnastik o.l. i en forening eller klub

 Atletik, løb o.l. i en forening eller klub

 Fitness o.l. i et center, forening eller klub

 Bordtennis i en forening eller klub

 Ishockey eller anden vintersport i en forening eller klub

 Skak eller andre spil i en forening

 Friluftsliv i en forening eller klub

 En anden sportsgren
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3.2 Tidsforbrug
	 Hvor	mange	timer	om	ugen	bruger	du	på	dine	sportsaktiviteter?

 0 timer

 1-2 timer

 3-4 timer

 5-6 timer

 mere end 6 timer

3.3 MUSIK og KUNST
	 Jeg	går	til
 (Sæt gerne flere kryds)

 Musikundervisning i en musikskole o.l.

 Spiller i band, orkester o.l.

 Tegning og malerkunst o.l. på en aftenskole o.l.

 Teater og drama i en forening, aftenskole o.l.

 Rollespil i en forening o.l.

 Andre fritidsinteresser relateret til musik og kunst

3.4 Tidsforbrug
 hvor mange timer om ugen bruger du på musik og kunst?

 0 timer

 1-2 timer

 3-4 timer

 5-6 timer

 mere end 6 timer
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3.5 Andre fritidsaktiviteter
	 Jeg	bruger	tid	på
 (sæt gerne flere kryds)

 Computerspil

 Forskellige former for online kommunikation
	 (facebook,	messenger,	chats	etc.)
 
 Sociale relationer og arrangementer
	 (bruger	tid	på	at	være	sammen	med	venner	og	bekendte)
	 Hjælper	til	med	madlavning,	indkøb,	pasning	af	søskende	eller
 andre aktiviteter i hjemmet

 Lektier i forbindelse med gymnasiet

	 TV/film

 Frivilligt arbejde
 
 Lønnet arbejde

 Andre aktiviteter, der ikke er nævnt i ovenstående

3.6 Tidsforbrug
	 Hvor	mange	timer	om	ugen	bruger	du	på	andre	fritidsaktiviteter?

 0 timer

 1-2 timer

 3-4 timer

 5-6 timer

 mere end 6 timer
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4 Spørgsmål vedrørende valg af uddannelse efter gymnasiet

4.1 Venner og bekendte 
	 Hvor	stor	betydning	har	venner	og	bekendtes	viden	og	vejledning	i
 forhold til dit valg af uddannelse?

 Meget stor

 Stor

 Noget

 Lidt

 Ingen

4.2 Forældre
 Hvor	stor	betydning	har	dine	forældres	viden	og	vejledning	i	forhold
 til dit valg af uddannelse?

 Meget stor

 Stor

 Noget

 Lidt

 Ingen

4.3 Uddannelsesvejledning
	 Hvor	stor	betydning	har	den	generelle	uddannelsesvejledning	fra
 uddannelsesstederne i forhold til valg af uddannelse?

 Meget stor

 Stor

 Noget

 Lidt

 Ingen
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4.4 Venner og bekendte
	 Hvor	stor	en	betydning	er	det	for	dig	at	kunne	læse	videre	samme	sted
 som venner og bekendte?

 Meget stor

 Stor

 Noget

 Lidt

 Ingen

4.5 Geografiske placering
	 Hvor	stor	en	betydning	har	den	geografiske	placering	af	det	kommende	
 uddannelsessted for dit valg af uddannelse?

 Meget stor

 Stor

 Noget

 Lidt

 Ingen

4.6 Forestilling
	 Har	du	en	forestilling	om,	hvad	du	vil	uddanne	dig	til	efter	gymnasiet?

	 Helt	klar		

 Næsten helt sikkert 
 
 Usikker  

 Er helt på bar bund  
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5 Spørgsmålene i dette af snit handler om, hvilke faktorer vil være 
afgørende for dit uddannelsesvalg

5.1 Økonomi
	 Hvor	meget	betyder	muligheden	for	en	høj	indtjening	for	valget	af
 din uddannelse?

 Meget stor betydning

 Stor betydning

 Nogen betydning

 Ringe betydning

 Ingen betydning

5.2 Typen af arbejde bagefter
	 Hvor	stor	en	betydning	har	typen	af	arbejde,	dvs.	forestillingen	om
 ’det daglige arbejdsliv’, efter endt uddannelse for dit valg af uddannelse? 
	 (f.eks.	at	man	vil	læse	medicin,	fordi	man	gerne	vil	arbejde	som	læge)

 Meget stor betydning

 Stor betydning

 Nogen betydning

 Ringe betydning

 Ingen betydning

5.3 Den personlige interesse
	 Hvor	stor	betydning	har	den	personlig	interesse	for	dit	valg	af
 uddannelse?

 Meget stor betydning

 Stor betydning

 Nogen betydning

 Ringe betydning

 Ingen betydning
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5.4 Faglige udfordringer
	 Hvor	stor	betydning	har	den	specifikke	faglige	udfordring	for	dit	valg	af	
	 uddannelse?	(F.eks.	jeg	vil	gerne	gå	på	læreruddannelsen	fordi	jeg
	 gerne	vil	undervise)

 Meget stor betydning

 Stor betydning

 Nogen betydning

 Ringe betydning

 Ingen betydning

5.5 Sociale forhold (1)
	 Hvor	stor	en	betydning	har	venner	og	bekendtes	valg	af	uddannelse	for
 dit eget valg af uddannelse?

 Meget stor betydning

 Stor betydning

 Nogen betydning

 Ringe betydning

 Ingen betydning

5.6 Sociale forhold (2)
	 Hvor	stor	en	betydning	har	din	fars	og	mors	valg	af	uddannelse	for	dit	
 eget valg af uddannelse?

 Meget stor betydning

 Stor betydning

 Nogen betydning

 Ringe betydning

 Ingen betydning
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5.7 Naturvidenskab
 Kunne du se dig selv arbejde med naturvidenskab i et arbejde efter 
 gymnasiet?

	 Ja

 Nej

 Ved ikke

5.8 Fordele
	 Hvad	kunne	tale	for	at	arbejde	med	naturvidenskab	efter	gymnasiet?
 (sæt max. to krydser)

 Økonomi

 Den personlige interesse

 Typen af arbejde

 Faglige udfordringer

 Sociale forhold

5.9 Ulemper
	 Hvad	kunne	tale	imod	at	arbejde	med	naturvidenskab	efter	gymnasiet?
 (sæt max. to krydser)

 Økonomi

 Den personlige interesse

 Typen af arbejde

 Faglige udfordringer

 Sociale forhold
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6 Forældres uddannelse og arbejde

6.1 Mors udannelse
 Sæt gerne flere kryds

 Tekniker, teknikumingeniør

 Civilingeniør, arkitekt, landmåler, naturvidenskabeligt uddannet
 medarbejder

 Pædagog

 Folkeskolelærer

 Faglærer

 Gymnasielærer

 Universitetslærer eller lærer på en anden videregående uddannels

	 Præst	(med	teologisk	uddannelse)

 Andet religiøst arbejde

	 Journalist,	redaktør

	 Kunstnerisk	arbejde	(kunstner,	forfatter,	instruktør,	skuespiller,	musiker)

	 Kulturformidlende	arbejde	(Bibliotekar,	museumsinspektør	o.l.)

	 Virksomhedsleder	(direktør,	bankdirektør	o.l.)

	 Jurist	og	advokat

	 Højere	funktionær	(kontorchef,	afdelingsleder,	personalchef,	revisor	o.l.)

	 Funktionær	på	mellemniveau	(bankfunktionær,	socialrådgiver)

	 Kontoransat	(sekretær,	stenograf,	arkivar	o.l.)

	 Politiker,	aflønnet	arbejde	i	fagforening	(fagforeningssekretær	o.l.)

 SOSU-hjælper, SOSU-assistent o.l.

 Sygeplejerske, fysioterapeut o.l.

 Læge, tandlæge, dyrlæge

	 Butikschef,	butiksejer,	grossist	o.l.)

	 Ansat	inden	for	handel	(butiksansat,	ekspedient,	kassemedarbejder,	
	 sælger	o.l.)

 Ufaglært arbejder i produktionssektoren
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 Faglært arbejder i produktionssektoren

 Ufaglært arbejder i servicesektoren

 faglært arbejder i servicesektoren

 Værkfører, arbejdsleder

	 Landmand,	landbrugsmedhjælper,	fisker	o.l.

 Politibetjent

	 Officer

	 Andet	militært	arbejde	(bortset	fra	officer)

	 Hjemmegående

6.2 Mors arbejde
 Skriv din mors aktuelle arbejde i tekstfeltet. Angiv så præcist som
 muligt. Skriv f.eks. ikke ”arbejder i bank”, men skriv fuldmægtig,
 kontorchef, bankdirektør, kasserer o.l.

6.3 Fars uddannelse
 Sæt gerne flere kryds

 Tekniker, teknikumingeniør

 Civilingeniør, arkitekt, landmåler, naturvidenskabeligt uddannet
 medarbejder

 Pædagog

 Folkeskolelærer

 Faglærer

 Gymnasielærer

 Universitetslærer eller lærer på en anden videregående uddannelse

	 Præst	(med	teologisk	uddannelse)

 Andet religiøst arbejde

	 Journalist,	redaktør

	 Kunstnerisk	arbejde	(kunstner,	forfatter,	instruktør,	skuespiller,	musiker)

	 Kulturformidlende	arbejde	(Bibliotekar,	museumsinspektør	o.l.)

	 Virksomhedsleder	(direktør,	bankdirektør	o.l.)



52

Ung til Ung Rapport

	 Jurist	og	advokat

	 Højere	funktionær	(kontorchef,	afdelingsleder,	personalechef,
	 revisor	o.l.)

	 Funktionær	på	mellemniveau	(bankfunktionær,	socialrådgiver)
	 Kontoransat	(sekretær,	stenograf,	arkivar	o.l.)

	 Politiker,	aflønnet	arbejde	i	fagforening	(fagforeningssekretær	o.l.)

 SOSU-hjælper, SOSU-assistent o.l.

 Sygeplejerske, fysioterapeut o.l.

 Læge, tandlæge, dyrlæge

	 Butikschef,	butiksejer,	grossist	o.l.)

	 Ansat	inden	for	handel	(butiksansat,	ekspedient,	kassemedarbejder,
	 sælger	o.l.)

 Ufaglært arbejder i produktionssektoren

 Faglært arbejder i produktionssektoren

 Ufaglært arbejder i servicesektoren

 faglært arbejder i servicesektoren

 Værkfører, arbejdsleder

	 Landmand,	landbrugsmedhjælper,	fisker	o.l.

 Politibetjent

	 Officer

	 Andet	militært	arbejde	(bortset	fra	officer)

	 Hjemmegående

6.4 Fars arbejde
Skriv din fars aktuelle arbejde i tekstfeltet.. Angiv så præcist som muligt. 
Skriv f.eks. ikke ”arbejder i bank”, men skriv fuldmægtig, kontorchef, bankdi-
rektør, kasserer o.l.



Brobygning 

gennem social og 

faglig kontakt til 

uddannelsessystemet

Gennem samarbejde skaber projektet:
• En mentorordning mellem gymnasiet og universitetet 
• En mentorordning mellem gymnasiet og University College  Nordjylland 
• Et venskabsklassesamarbejde mellem grundskolerne og gymnasierne.

Projektpartnerne er: 
• Gymnasieskoler: 
 Aalborghus Gymnasium, Thisted Gymnasium og HF, Morsø Gymnasium,
 Støvring Gymnasium samt Mariagerfjord Gymnasium og HF  
• Grundskoler: 
 Karensmindeskolen, Støvring, Vejgaard Østre Skole, Aalborg, Vester Mariendal Skole,
 Aalborg, Østre Skole, Thisted, Hurup Skole, Thisted, Dueholmskolen, Mors,
 Hobro Søndre Skole  
• Videregående uddannelser: 
	 Aalborg	Universitet,	(Institut	for	Læring	og	Filosofi	Det	Teknisk-Naturvidenskabelige	Fakultet),
	 University	College	Nordjylland	(Læreruddannelsen)	 	
• Øvrige: 
	 Studievalg	Nordjylland,	NTS-center	Nordjylland

Projektet er støttet af Region Nordjyllands Uddannelsespulje


