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PROJEKTIDENTIFIKATION 

Projektnavn Ung-til-Ung – Mønsterbrydning gennem faglig og social kontakt i 
uddannelsessystemet 

Projektets tidsplan Startdato  August 2011 Slutdato August 2014 
 
 

FOKUSOMRÅDE 
Angiv projektets primære og evt. sekundære fokusområde pba. Uddannelsesstrategi 2010-2011: (sæt 

krydser) 
 Primære fokusområde Sekundære fokusområde 

Barrierer for uddannelse  X 

Uddannelse i yderområder X  

Overgange mellem uddannelser X  

Innovation i uddannelse   
 
 

PROJEKTBESKRIVELSE 

Projektet skal relateres til Uddannelsesstrategi 2010-2011, have et regionalt perspektiv samt understøtte 
Den regionale Udviklingsplan og supplere Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum. Se 

bl.a. http://www.rn.dk/RegionalUdvikling/UddannelseOgKompetence/Uddannelsespulje/ 
 

KORT RESUMÉ TIL OFFENTLIGGØRELSE  
Beskriv kort formål og forventede effekter (max. 10 linjer) 

 
I et samarbejde med fem gymnasier og ni grundskoler i Region Nordjylland, Studievalg Nordjylland, 
læreruddannelsen ved UC Nordjylland, Det Teknisk-Naturvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet 
(AAU) og NTS-center Nordjylland har Aalborghus Gymnasium udarbejdet et 3-årigt projekt, der har til 
formål at give unge nordjyder bosat i udkantsområderne, og som har potentiale indenfor det 
naturvidenskabelige område, en mulighed for at få indgående indblik i det faglige og sociale studiemiljø, 
der kendetegner det næste trin i deres mulige uddannelsesforløb.  
 
Ved at påbegynde et samarbejde på disse forskellige uddannelsesmæssige niveauer vil projektet afprøve 
betydningen af de personlige kontakter og netværk, der etableres via forløbet i forhold til de unges fremtidige 
studievalg, samt betydningen af projektets aktiviteter i dette valg. Projektets mål er at tilbyde de unge, som 
ikke umiddelbart finder det nærliggende eller naturligt at vælge en uddannelse indenfor det 
naturvidenskabelige felt, et rum, hvor de qua den personlige og nære kontakt med andre unge får indsigt i det 
faglige og sociale studiemiljø på deres næste mulige studietrin. Da projektet endvidere sigter mod at designe, 
udvikle, evaluere og forske i konkrete tiltag mellem de forskellige uddannelsesniveauer har projektet tilknyttet 
en Ph.d. studerende, der vil være instrumentel i forhold til fremstillingen af viden om studievalg af unge i 
regionens udkantsområder. Herudover fremstille strategier, der kan gøre det muligt for 
uddannelsesinstitutionerne på en relevant og bæredygtig måde at videreføre de erfaringer, som man har gjort 
sig i projektforløbet, ikke kun i projektdeltagernes regi, men også videreføre det til  hele Region Nordjylland 
og resten af Danmark, lige såvel som indenfor andre fagområder.   
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PROJEKTETS BAGGRUND 
Projektets baggrund skal beskrives med udgangspunkt i de handlingsplaner og strategier, der er 

beskrevet under punktet ”Projektbeskrivelse” 

Det danske samfund har udviklet sig til et vidensamfund, der i større og større udstrækning er afhængig 
af, at der findes kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft. Derfor er det altafgørende at sikre, at de af 
fremtidens unge, der har potentiale til at læse videre, har de bedste forudsætninger for at vælge en 
videregående uddannelse. På såvel nationalt, som på regionalt plan, er højtuddannede med til at sikre 
Danmarks konkurrenceevne og landets position som førende vidensamfund i en verden, hvor 
globalisering spiller en stadig større rolle. Med andre ord betyder det, at vi i Danmark ganske enkelt ikke 
har ”råd” til ikke at investere i og videreudvikle dette potentiale. Da tendensen stadig viser, at det i 
særdeleshed er inden for naturvidenskaben, at der er behov for flere menneskelige ressourcer, er det 
blevet besluttet at afgrænse projektet til dette område.  
 
Som det fremgår af en redegørelse fra Vækstforum Nordjylland i 2010 viser det sig, at Nordjylland i de 
kommende år vil blive konfronteret med en række udfordringer i forhold til regionens uddannelses- og 
kompetenceniveau, som sammenlignet med resten af landet, har færre personer ansat indenfor forskning 
og udvikling.  
 
Der findes endvidere mange unge i udkantsområder, som fravælger videregående uddannelser. I et 
udviklingsperspektiv, repræsenterer disse unge mennesker et tab af menneskelige ressourcer, som 
kunne fastholdes i virksomheder for at videreudvikle videnskapacitet i erhvervslivet og 
uddannelsesinstitutioner. Fravalget skyldes, på den ene side, forankring i lokale kulturer og livsformer, 
hvor videregående uddannelse opleves som en fjern eller slet ikke eksisterende mulighed. På den anden 
side, skyldes det en mangel på information og nærkontakt, der kan vise de unge et andet tilvalg af 
uddannelse og andre karriereforløbsmuligheder. En central udfordring for det danske samfund er på den 
baggrund ”at flere unge fuldfører en videregående uddannelse”1. 
 
I rapporten: ”Social uddannelsesmobilitet på Kandidat og forskeruddannelse, 2008” konkluderes det 
desuden, at eksistensen af sociale uligheder i uddannelsessystemet er veldokumenteret såvel teoretisk 
som empirisk, og de sociale forskelle viser sig særligt udtalt i toppen af universitetssystemet. Der kan ikke 
gives en entydig forklaring på, hvorfor nogle institutioner tilsyneladende er bedre til at rekruttere bredt end 
andre, men studier tyder på, at klar, målrettet og beslutsom handling fra institutionerne mod studerende 
fra socioøkonomisk lav baggrund er med til at styrke den sociale uddannelsesmobilitet, altså 
mønsterbrydning. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående anbefalinger, ønsker vi med dette projekt at skabe en målrettet indsats 
i forhold til de unge, som enten bor langt fra videregående uddannelser, eller som bor i kommuner, hvor 
der pga. sociale eller økonomiske forhold ikke er tradition for at vælge en ungdomsuddannelse og/eller 
videregående uddannelse indenfor det naturvidenskabelige område. I rapporten ”De unges veje gennem 
uddannelsessystemet i Nordjylland”2 som er udarbejdet af UNI-C for Region Nordjylland, gennemgås de 
unges valg og fravalg af ungdomsuddannelse og videregående uddannelse set i forhold til bl.a. geografi 
og køn, og det er disse konklusioner, der ligger til grund for valg af samarbejdspartnere i dette projekt.  
 
Rapport påpeger endvidere, at: ”De elever, som har fået en ungdomsuddannelse, men ikke påbegyndt en 
videregående uddannelse i en efterfølgende 10-års periode, har forældre med et uddannelsesmæssigt 
lavere niveau end de, som er tilgået en videregående uddannelse. Det gælder både for Region 
Nordjylland og det øvrige Danmark. De elever, som har påbegyndt en universitetsbacheloruddannelse 
eller en kandidatuddannelse, har forældre med et gennemsnitlig højere uddannelsesniveau end de, som 

 
1 Fremtidspanelet 2008 http://vtu.dk/publikationer/2008/fremtidspanelets-rapport-12-udfordringer-videnpolitikken 
 
2 http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/4031FED5-E9C1-4ACC-92FC-
40BF94C86627/0/UniC_De_unges_veje_gennem_uddannelsessystemet_i_Nordjylland.pdf 
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er tilgået en kortere videregående uddannelse eller professionsbacheloruddannelse” (s. 43 ) 
At der menes at være en relation mellem elevernes baggrund og deres studievalg påpeges i en række 
danske forskningsprojekter, men når der er tale om mønsterbrydning per se, findes der endnu ikke 
velfunderet viden om, hvad det præcist er, at der motiverer et brud med ens baggrund. Forskning i 
matematiklæring viser, at på trods af, at elevernes baggrund spiller en afgørende faktor i forhold til deres 
studievalg, så er deres forgrund mindst lige så vigtig. Begrebet forgrund er måske stadig et, for mange, 
lidt ukendt begreb, men i læringsverden forstås forgrund som personens fortolkning af dens fremtidige 
muligheder i relation til dét, de sociale omgivelser viser som muligheder.  
 
Forgrunden er, med andre ord, den forestilling eller drøm, som eleven har i forhold til dets muligheder i 
fremtiden, og som kan have indflydelse på vedkommendes engagement og motivation for at lære. Idet 
studier har indikeret, at engagement i læring generelt, og i matematik, naturfag og teknik i særdeleshed, 
er påvirket af såvel baggrund som af forgrund, er den centrale tanke med dette projekt at åbne op for 
interaktionsmuligheder mellem unge, der har valgt et videre studieforløb, helt specifik på det Tekniske-
Naturvidenskabelige ved AAU og på den naturfaglige linje på UC Nordjyllands læreruddannelse og elever 
på folkeskole- og gymnasieniveau, der har potentialet, men som ikke har forstillet sig en forgrund inden 
for de naturvidenskabelige og tekniske fagdiscipliner. At være i stand til at bryde mønstre, drejer sig i høj 
grad om at være i stand til kunne forestille sig en anden realitet, at kunne skabe relationer og erfaringer 
mellem unge, der muliggører, at de involverede elever gøre sig andre overvejelser om deres fremtidige 
muligheder dvs. deres forgrund. 
 

 

PROJEKTETS FORMÅL 
Projektets overordnede formål beskrives kort i relation til administrationsgrundlaget 

 
Dette projekts formål er at identificere og støtte de unge mennesker i regionens udkantsområder, som har 
potentialet til at læse videre og skabe sig en karriere indenfor det naturvidenskabelige og tekniske 
område, men hvor det af forskellige årsager værende personlige, sociale, geografiske forhold ikke 
nødvendigvis er et naturligt valg. Med projektet ønsker projektparterne at vise de unge, at hvis de har 
potentialet, interessen og lysten, har de også muligheden for at søge ny veje og at vælge andre livsbaner 
end dem, der enten er traditionelle eller mulige at vælge i deres lokale samfund og omgangskreds. 
Gennem ung-til-ung kontakt har projektet til hensigt at inspirere, animere og støtte de unge i at udforske 
flere scenarier end dem, de umiddelbart kommer frem.  
 
Med strategier og konkrete initiativer, som er skræddersyede til de lokale forhold og designede for at 
tiltrække de unge fra grundskole til gymnasium, og fra gymnasium til universitet såvel som fra gymnasium 
til UC Nordjylland, og med fokus i de naturvidenskabelige og tekniske områder, er formålet med projektet 
at etablere en institutionel kontakt mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner og niveauer med henblik 
på, at flere elever får kendskab og oplever andre uddannelsesveje. 
 
I kontakten mellem de forskellige aktører ønsker projektet ligeledes at inddrage de unges forældre, idet 
de, hvad enten det er bevist eller ubevist, menes at have afgørende indflydelse på de unges endelige 
studievalg, hvorfor det er vigtigt at sikre sig, at forældrene er bekendte med deres børns potentiale og 
reelle muligheder, også selvom disse muligvis ligger langt fra familiens normale referenceramme. 
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PROJEKTETS INDHOLD 
Beskriv projektets indhold generelt 

 
Projekt ung-til-ung er et integreret projekt hvor der sættes målrettet fokus på rekruttering fra henholdsvis 
gymnasiet til universitet, henholdsvis fra gymnasiet til læreruddannelse på UC Nordjylland, og de 
naturfaglige og tekniske områder på AAU, via en mentorordning og venskabsklasser. Udvalgte elever 
med potentiale indenfor de naturvidenskabelige fag, men for hvem en lærer- eller universitetsuddannelse 
inden for det natur – og sundhedsvidenskabelige område ikke er det mest oplagte eller naturlige valg 
bliver tilknyttet en lærer- eller universitetsstuderende som i et tilrettelagte forløb på AAU/UC Nordjylland 
samt vis-a-vis elektroniske fora skal fungere som elevens mentor. Disse dele af projektet kategoriseres 
som del 1 og del 3 og kører ligesom del 2 over hele projektets 3-årige periode og skal anses som 
projektets empiriske dimension.  
 
For at sikre at tilgangen til gymnasier forbliver på det høje niveau, man hidtil har kunnet observere, og at 
de unge i en tidlige alder fatter interesse for de naturvidenskabelige fag, vil projektet sideløbende sætte 
fokus på overgangen fra grundskole til gymnasier via dannelse af venskabsklasser, samt oprettelse af 
faglige og sociale netværk mellem såvel elever som lærere. Denne del af projektet betegnes som del 2 
og er rent praktisk tilrettelagt meget lig forløbet på AAU/UC Nordjylland med interaktion ved hjælp af 
personlig kontakt og elektroniske platforme. Dog vil man på dette niveau ikke udvælge elever, men 
derimod operere på et klasse-til-klasse niveau, hvor der arbejdes i et overordnet tilrettelagt forløb på 
gymnasiet samt på elektroniske platforme. På dette niveau vil der også være basis for, at den faglige 
dialog, der måtte opstå mellem lærerne fra de to institutioner vil skabe aktiviteter, der er af gensidig gavn 
og interesse. 
 
De anvendte brobygningsaktiviteter skaber en direkte ung-til-ung kontakt med studerende/elever på det 
næste uddannelsesmæssige trin, som forventes at have en anden og mere nuanceret karakter end den 
en elevs samtale med en lærer eller studievejleder ellers ville kunne have haft, idet de unge oftest har 
nemmere ved at identificere sig med andre unge. 
 
Endeligt opererer projektet med henholdsvis en del 4 og del 5, som er en evaluerings- og 
forskningsdimension, der har til formål dels at forestå en løbende evaluering af projektet, dels at generere 
mere viden om mønsterbrydning i et uddannelsesperspektiv samt afdække, hvilke faktorer der motiverer 
et brud med ens baggrund.  
 
For at realisere disse dimensioner vil der blive ansat en ph.d.-studerende, hvis opgave bliver at evaluere 
og generere praksisnær viden om projektets problemstilling gennem blandt andet observationer og 
interviews. Den studerende tilknyttes et team af seniorforskere i Forskegruppen i Matematik- og 
Naturfagslæring, der består af 6 seniorforskere og 12 ph.d.-studerende inden for matematik- og 
naturfagslæring3. Den studerende registreres under forskeuddannelsesprogrammet ”Technology and 
Science” ved det Ingeniør- og Naturvidenskabelig Fakultet, Aalborg Universitet, og har sit daglig arbejde 
ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Se: http://vbn.aau.dk/da/organisations/forskergruppen-i-matematik-og-naturvidenskabslaering%28a5b637de-22bb-4892-a047-
4391eed69335%29.html 
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Visuelt kan projektets to dimensioner illustreres på følgende måde:  
 
 
 
 
 

 
  
 
EMPIRISK DIMENSION 
 
Delprojekt 1 - Mentorordning mellem gymnasiet og universitet 
Denne del af projektet er tilrettelagt over en 3-årig periode fra august 2011 til august 2014, hvor der 
arbejdes med to forskellige hold af gymnasieelever og universitetsstuderende. Hvert hold gennemfører et 
forløb på 1½ år fra gymnasieeleven er midt i 2.g til slutningen af 3.g. Projektet gennemføres i et 
samarbejde mellem seks gymnasier. 
 
Deltagere:  
Thisted Gymnasium, Morsø Gymnasium, Støvring Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Mariagerfjord 
Gymnasium og HF, Det Tekniske-Naturvidenskabelige fakultet ved AAU, Studievalg Nordjylland og NTS-
centeret. 
 
Udvælgelse af elever 
Der udvælges mellem 15-20 elever fra hvert deltagende gymnasium, dvs. at der i projektet vil deltage 
mellem 90-120 gymnasieelever på hvert af de to hold; i alt mellem 180-240 gymnasieelever i den 3-årige 
periode. Eleverne udvælges i et samarbejde med teamlærere og gymnasiekontaktlærer. 
Sekretariatsteamet udarbejder i samarbejde med styregruppen et sæt retningslinjer for udvælgelsen af 
elever. 
 
Udvælgelse af mentorer 
De studerende skal udvælges nøje. De skal dels have interesse for opgaven, men også gerne selve have 
oplevet at komme fra et studiefremmed miljø. Mentorerne kommer til at spille en aktiv rolle i 
planlægningen og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter, der skal foregå på AAU i projektperioden. 
 
Kommunikation mellem elever og studerende: 
Udover de faste aktiviteter vil en betydelig del af projektet være den løbende kontakt mellem mentorer og 
gymnasieelever. Ved projektets opstart etableres der en projektside på NTSnet.dk, som kan rumme 

 

 
Projekt Ung-til-Ung 
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forskellige funktioner, herunder fora. Endvidere vil projektet anvende Facebook, som et mere socialt ung-
til-ung kontaktforum, som opfylder mange unges behov til kontakt i forhold til adgang og omtale, hvilket 
også gør det velegnet i forhold til at sprede viden om projektet og dets formål blandt en bredere gruppe af 
unge. Denne kombination af fora sikrer en løbende kontakt, diskussion af projektforløb, idéudvikling mv. 
og det vil give mulighed for, at elever mentorer, lærere og sekretariatet kan udvikle en mere personligt og 
fortrolig tilknytning. 
 
Aktiviteter for gymnasieelever og mentorerne i forbindelse med hvert projektforløb.  
Der tilrettelægges forskellige aktiviteter, som skal give gymnasieeleverne et øget kendskab til livet som 
studerende og stimulere deres interesse for og viden om de forskellige uddannelser indenfor 
naturvidenskab. Aktiviteterne skal på den måde føre til en individuel afklaring for den enkelte 
gymnasieelev med hensyn til studieinteresser og – ønsker. De planlagte aktiviteter evalueres løbende 
mellem eleverne og de ansvarshavende, men de bliver ligeledes evalueret af projektets ph.d. for at sikre 
saglige evaluering og basis for følgeforskning. 
 

Aktivitet 1. Introduktion til ung-til-ung projektet og Aalborg Universitet 
Denne aktivitet har til formål at præsentere projektet, redegøre for dets formål og de muligheder 
projekter åbner op for, samt præsentere dets hjemmeside som et vigtigt kommunikationsredskab, 
intern og eksternt. 
Tidshorisont: Forår 2012 hhv. forår 2013 
Mål: At kickstarte processen og sikre sig at de deltagende parter forstår projektet, og at de har 
alle de rigtige forudsætninger for at få et godt udbytte af projektet 
Ansvarshavende: Projektlederen i tæt samarbejde med kontaktlærerne, mentorerne og NTS-
centeret. 

 
Aktivitet 2. Studiemiljø 
Eleverne deltager i et, af mentorerne planlagt dagsforløb, hvor de har mulighed for at opleve 
universitetslivet og høre om faglige og sociale aktiviteter, bolig og økonomi. Der diskuteres 
studenterforeninger – og klubber, kollegier, SU-forhold, studiejobs m.m.    
Tidshorisont: Forår 2012 hhv. forår 2013 
Mål: Da de elever, der deltager i dette projekt, er unge mennesker, der kommer fra 
udkantsområderne hvor der kan være en lang daglig transporttid for at læse på universitet, og 
fordi mange af dem aldersmæssigt snart står overfor at skulle flytte hjemmefra, er det relevant at 
tilbyde eleverne et forum, hvor der kan stilles konkrete og praktiske spørgsmål til den nye fase af 
deres liv, som de går ind i. At skulle skifte såvel fagligt som socialt miljø og rammer kan være 
meget overvældende, især for et ungt menneske.  
Ansvarshavende: Mentorerne. 
 
Aktivitet 3. Faglige aktiviteter 
Formålet med denne aktivitet er at give eleverne mulighed for at deltage i den almindelige 
undervisning og/eller forelæsninger på universitet, at deltage i laboratoriet og udføre 
eksperimenter, få en oversigt over faglitteratur og undervisningsforløb.  
Tidshorisont: Forår 2012 hhv. Forår 2013. 
Mål: Foruden at sikre eleverne ren faglig indsigt kan denne aktivitet inspirere og støtte 
gymnasieeleven i forhold til udarbejdelsen af vedkommendes studieretningsrapport evt. i 
samarbejde med et af universitetets institutter. 
Ansvarshavende: Mentorerne i tæt samarbejde med kontaktlærerne.  
 
Aktivitet 4. Projektarbejde 
Eleverne skal i løbet af en dag stifte bekendtskab med den projektorienterede studieform, som er 
kendetegnende for Aalborg Universitet (Hvad, Hvordan og Hvorfor) som skal kulminere i et 
gruppearbejdesforløb, der forløber sig over tre uger og kulminerer i et pilotprojekt. Denne form for 
øvelser er kendt fra universitets forskellige institutter og har vist sig at være et godt og praktisk 
instrument i den første indføring af projektarbejdstanken, som karakteriserer AAU. Det teoretiske 
forløb, samt supervision/evaluering skal forestås af den Ph.d. studerende og mentorerne. 
Tidshorisont: Efterår 2012 hhv. efterår 2013. 



 

Ansøgningsskema for Uddannelsespulje 2011 projekt: Ung-til-Ung; Mønstrebrydning gennem faglig og social kontakt i uddannelsessystemet.Side 9 
/ 23 

Mål: At give eleverne en indsigt i den projektorienterede studieform, samt at de får "hands–on" 
erfaring med denne studieform i form af et fælles pilotprojekt.  
Ansvarshavende: Mentorerne i tæt samarbejde med kontaktlæreren og den Ph.d. studerende.   
 
Aktivitet 5. Samtaler med studievejledere og informationsarrangementer 
Eleverne tilbydes individuelle samtaler med vejledere fra Studievalg Nordjylland og vejledning fra 
AAU’s vejledere. I dette forløb tilbydes de unge også deltagelse i forskellige 
informationsarrangementer, der defineres i projektforløbet afhængig af muligheder, behov og 
interesse. Sådanne aktiviteter skal give de studerende et grundigt indblik i hvad de forskellige 
studier går ud på, og hvad de kan føre til rent jobmæssigt ved endt universitetsuddannelse 
Tidshorisont: Forår 2012/13 hhv. forår 2013/14. 
Mål: Hver elev tilbydes to interesse- og valgafklarende samtaler med Studievalg Nordjylland. 
Formålet er bl.a. at afdække og imødegå den unges eventuelle barrierer for valg af videregående 
uddannelse, herunder fx skæve forestillinger, myter, urealistiske forventninger, manglende faglige 
forudsætninger, manglende viden om faktuelle forhold mv. Samt at bidrage til og støtte den unges 
valg af de/ den uddannelse/r, som svarer til den unges interesser. 
Desuden vil universitets studievejledere give en faglig information om universitetets forskellige 
studier. 
Det samlede mål er at skabe klarhed omkring studieinteresser, - ønsker og - muligheder 
Ansvarshavende: Studievalg Nordjylland, Studievejledningen ved AAU, mentorerne og 
kontaktlæreren.    
 
Aktivitet 6. Informationsmøde for forældre 
Informationsmødet har til formål at forklare forældrene, hvad projektet går ud på, at forklare 
hvorfor netop deres barn er valgt til at deltage, og hvad det rummer af muligheder. 
Tidshorisont: Efterår 2011/Forår 2013 hhv. efterår 2012/forår 2014. 
Mål: skabe forståelse for hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse og give 
forældrene de bedste forudsætninger for at støtte op om de unges interesse for at læse på 
universitet.  
Ansvarshavende: Projektlederen i tæt samarbejde med kontaktlærerne og mentorerne. 
 
Aktivitet 7. Evaluering af forløbet 
De involverede parter; elever, mentorer, kontaktlærer og forældre deltager i en afsluttende 
evaluering.  
Tidshorisont: Forår 2013 hhv. forår 2014. 
Mål: At skabe overblik over projektets fordele og ulemper og få et klart billede af hvad eleverne 
og mentorerne synes om projektet. Konkrete anbefalinger til hvordan man løbende kan forbedre 
disse forløb. Denne aktivitet udmunder i evalueringsrapport. 
Ansvarshavende: Projektlederen i tæt samarbejde med kontaktlærerne, evaluatoren og 
mentorerne. 
 
Aktivitet 8. Løbende projektledelse 
Den daglige ledelse og kontrol med projekts udvikling sikrer, at projektets målsætninger opnås, 
og at evt. uforudsete problemer eller konflikter løses øjeblikkeligt. 
Tidshorisont: løbende igennem hele projektperioden. 
Mål: Denne aktivitet resulterer i 4 afrapporteringer som indsendes til Regionen.   
Ansvarshavende: Projektlederen med input fra alle de involverede parter i delprojekt 1. 
 

 
Delprojekt 2 - Venskabsklassesamarbejde mellem grundskolerne og gymnasierne 
Denne del forløber ligeledes i en periode over ca. 3 år med to hold af et samarbejde mellem en 
gymnasieklasse med en naturvidenskabelig profil og en grundskoleklasse. Hvert samarbejde 
gennemfører et forløb fra grundskoleklassen er midt i 8. klasse til slutningen af 9. klasse. 
Gymnasieklasserne er fra midten i 1.g til slutningen af 2.g. 
 
Deltagere:  
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Thisted Gymnasium, Morsø Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Støvring Gymnasium, Mariagerfjord 
Gymnasium og HF, Karensmindeskolen i Rebild Kommune, Østre skole og Hurup skole i Thisted 
Kommune, Dueholmskole (Morsø kommune, Vester Mariendal Skole og Vejgaard Østre Skole, begge 
Aalborg kommune, Sønderskole i Hobro, NTS-centeret Nord. 

 
Kommunikation mellem gymnasieelever og grundskoleelever 
Udover de faste aktiviteter vil en løbende del af projektet være kontakten mellem gymnasieelever og 
grundskolelever. Det etablerede forum på NTSnet.dk anvendes til samarbejde og muliggør en tæt kontakt 
mellem gymnasieelever og grundskoleelever. 
 
Aktiviteter for gymnasieelever og folkeskoleelever i forbindelse med hvert projektforløb.  
Aktiviteterne skal give grundskoleeleverne et kendskab til livet som gymnasieelev og stimulere deres 
interesse for de naturvidenskabelige fag på gymnasiet. Det nærmere indhold af de enkelte aktiviteter 
planlægges i et samarbejde mellem de deltagende elever og lærere. Samarbejdet har en forholdsvis 
decentral struktur, som er valgt for at sikre, at der i den enkelte skolesamarbejde er mulighed for at 
arbejde med de temaer, man finder spændende og relevante for den enkelte skole og gymnasium. Dette 
kræver dog, at der er en særlig tæt dialog mellem lærerne i denne del af projektet og sekretariatet, og i al 
almindelighed med de andre projektpartnere. 
 

Aktivitet 1. Introduktion til projektet og gymnasiet 
Denne aktivitet har til formål at præsentere projektet, redegøre for dets formål og de muligheder 
projekter åbner op for samt præsentere dets hjemmeside som et vigtigt kommunikationsredskab, 
intern og eksternt. Det er også ved denne lejlighed, at eleverne på de to niveauer for første gang 
bliver introduceret for hinanden. Denne aktivitet har endvidere til formål at give 
grundskoleeleverne en rundvisning på gymnasiet som afsluttes med en social aktivitet. 
Forældrene bliver skriftlig informeret om dette initiativ og dets formål. 
Tidshorisont: Forår 2012 hhv. forår 2013. 
Mål: At kickstarte processen og sikre sig at de deltagende parter forstår projektet, og at de har 
alle de rigtige forudsætninger for at få et godt udbytte af projektet. 
Ansvarshavende: Projektlederen i tæt samarbejde med lærerne fra grundskolerne og 
gymnasierne, og NTS-centeret. 
 
Aktivitet 2. Det sociale liv 
Med denne aktivitet ønskes der at give grundskoleeleverne indsigt i, hvad det vil sige at være elev 
i gymnasiet, gymnasieeleverne fortæller hvordan overgangen fra grundskole til gymnasiet har 
været rent socialt, og hvad der er af sociale netværk og aktiviteter på det pågældende 
gymnasium.  
Tidshorisont: Forår 2012 hhv. forår 2013. 
Mål: at forberede grundskoleeleverne på overgangen til gymnasiet og de nye sociale strukturer.  
Ansvarshavende: gymnasieeleverne og lærerne fra grundskolerne og gymnasierne. 
 
Aktivitet 3: Fagligt samarbejde mellem gymnasielærer/grundskolelærer 
Ved at starte det faglige samarbejde mellem lærerne fra gymnasiet og folkeskolen tidligt, giver det 
muligheden for lærerne at tilrettelægge faglige forløb/aktiviteter, hvor der skal være fokus på 
inddragelse af både gymnasieelever og grundskoleelever, det naturfaglige indhold og opnåelse af 
et fælles begrebsapparat inden for naturvidenskab. 

            Tidshorisont: Efterår 2011 hhv. efterår 2012. 
Mål: at lærerne får etableret et fagligt samarbejde, som kan resultere i et konkret 
undervisningsforløb. 
Ansvarshavende: lærerne fra grundskolerne og gymnasierne og projektlederen. 
 
Aktivitet 4: Fagligt forløb  
Realisering af et undervisningsforløb for grundskoleeleverne som er tilrettelagt og gennemført af 
gymnasieeleverne og folkeskoleeleverne med det formål at vise, hvordan der arbejdes naturfagligt 
i gymnasiet, samtidigt med at gymnasieeleverne gør sig erfaringer med formidling, som er et 
centralt element i de naturvidenskabelige fag i gymnasiet.  
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Tidshorisont: Forår 2012 hhv. forår 2013. 
Mål: Grundskoleeleverne får indsigt i, hvordan der arbejdes med naturfaglige fag i gymnasiet 
Ansvarshavende: lærerne fra grundskolerne og gymnasierne og gymnasieeleverne og 
grundskoleeleverne.  
 
Aktivitet 5. Forældrekontakt 
Via skriftlig og personlig kontakt informerer læreren fra grundskolen forældrene om formålet med 
at indlede et venskabssamarbejde med gymnasierne.  
Tidshorisont: Efterår 2011/Forår 2013 hhv. efterår 2012/forår 2014. 
Mål: at holde forældrene velinformeret og inspirere dem til at engagere sig i deres børns 
uddannelsesvalg. 
Ansvarshavende: Lærerne fra grundskolerne. 
 
Aktivitet 6. Evaluering af forløbet 
De involverede parter; elever, lærer og forældre deltager i en afsluttende evaluering. 
Tidshorisont: Forår 2013 hhv. forår 2014 
Mål: At skabe overblik over projektets fordele og ulemper og få et klart billede af, hvad eleverne 
og mentorerne synes om projektet. Konkrete anbefalinger til hvordan man løbende kan forbedre 
disse forløb. Denne aktivitet udmunder i evalueringsrapport. 
Ansvarshavende: Projektlederen i tæt samarbejde med lærerne, evaluatoren. 
 
Aktivitet 7. Løbende projektledelse 
Den daglige ledelse og kontrol med projekts udvikling sikrer, at projektets målsætninger opnås og 
at evt. uforudsete problemer eller konflikter løses øjeblikkeligt. 
Tidshorisont: løbende igennem hele projektperioden. 
Mål: Denne aktivitet resulterer i 4 tekniske og økonomiske afrapporteringsrapporter der 
udarbejdes på årligt basis og som indsendes til Regionen. 
Ansvarshavende: Projektlederen med input fra alle de involverede parter i delprojekt 2. 

 
 
Delprojekt 3. Mentorordning og venskabssamarbejde mellem gymnasiet og UC 
Nordjylland 
Denne del af projektet er ligeledes tilrettelagt over en treårig periode fra august 2011 til august 2014. Den 
kombinerer de allerede to beskrevne projektelementer nemlig, mentorordning og 
venskabsklassesamarbejdet mellem gymnasier og læreruddannelsen ved UC Nordjylland.  Projektet er 
primært et samarbejde mellem gymnasier og UC Nordjylland-læreruddannelsen, og der generes to hold 
af en varighed på 1½ år hver. Venskabsklassen bliver den sociale platform for mentorsamarbejdet – og 
der aftales i venskabsklassen en fordeling af elever og studerende i mentorgrupper, hvor 2 
lærerstuderende har kontakt til 4-5 gymnasieelever.  
 
Deltagere: 
 UC Nordjylland -læreruddannelsen ved Aalborg og Hjørring, Aalborghus Gymnasium, , Studievalg 
Nordjylland og NTS-centeret Nordjylland. 
 
Udvælgelse af gymnasieelever - venskabsklasse 
Der udvælges en klasse fra hvert af de to deltagende gymnasier, en klasse som har et 
naturvidenskabeligt fag på mindst B-niveau. Eleverne i denne klasse er også dem, der er udvalgt til at 
deltage i selve mentordelen med de studerende fra læreruddannelsen. 
 
Udvælgelse af mentorer  - venskabsklasse 
De studerende skal udvælges nøje. De skal dels have interesse for opgaven, men også gerne selv have 
oplevet at komme fra et studiefremmed. Mentorerne, som udvælges fra venskabsklassen, kommer til at 
spille en aktiv rolle i planlægningen og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter, der skal foregå på UC 
Nordjylland i projektperioden. 
 
Kommunikation mellem elever og studerende: 
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Udover de faste aktiviteter vil en betydelig del af projektet være den løbende kontakt mellem mentorer og 
gymnasieelever. Der etableres et forum på NTSnet.dk, og der oprettes en gruppe på Facebook, hvor det 
vil være muligt for mentorerne, og de tilknyttede gymnasieelever at holde kontakt gennem de 1½ år. 
Dette forum kan bruges til at holde løbende kontakt, diskussion af projektforløb, idéudvikling mv. og det 
vil give mulighed for, at elever og mentorer kan udvikle en mere personligt og fortrolig tilknytning. 
 
Aktiviteter for gymnasieelever og lærerstuderende i forbindelse med hvert projektforløb.  
Der tilrettelægges en række typer af faste aktiviteter, som skal give gymnasieeleverne et øget kendskab 
til livet som studerende og stimulere deres interesse for og viden om de forskellige uddannelser indenfor 
naturvidenskab. Aktiviteterne skal på den måde føre til en individuel afklaring for den enkelte 
gymnasieelev med hensyn til studieinteresser og – ønsker.  
  

Aktivitet 1. Introduktion til ung-til-ung projektet og UC Nordjylland 
Denne aktivitet har til formål at præsentere projektet, redegøre for dets formål og de muligheder 
projekter åbner op for, samt præsentere dets hjemmeside som et vigtigt kommunikationsredskab, 
intern og eksternt. Præsentationen skal give en klar forståelse af, hvad projektet går ud på, hvad 
der kræves af den enkelte elev, dels i forhold til mødestruktur og aktiv 
deltagelse(personligt/virtuelt). Endelig skal man klarlægge om der ønskes anvendelse af andre 
kommunikationsformer. Det er også ved denne lejlighed, at eleverne første gang bliver 
introduceret for den lærerstuderende, som skal være deres mentor. Denne aktivitet har endvidere 
til formål at give eleverne en rundvisning på læreuddannelsen ved UC Nordjylland, og som 
afsluttes med en social aktivitet. 
Tidshorisont: Forår 2012 hhv. forår 2013. 
Mål: At kickstarte processen og sikre sig at de deltagende parter forstår projektet, og at de har 
alle de rigtige forudsætninger for at få et godt udbytte af projektet. 
Ansvarshavende: Projektlederen i tæt samarbejde med kontaktlærerne, mentorerne og NTS-
centeret. 

 
Aktivitet 2. Studiemiljø 
Eleverne deltager i et, af mentorerne planlagt dagsforløb, hvor de har mulighed for at opleve livet 
på UC Nordjylland og høre om faglige og sociale aktiviteter, bolig og økonomi. Der diskuteres 
studenterforeninger – og klubber, kollegier, SU-forhold, studiejobs m.m. 
Tidshorisont: Forår 2012 hhv. forår 2013. 
Mål: Da de elever, der deltager i dette projekt, er unge mennesker, der kommer fra 
udkantsområderne, hvor der kan være en lang daglig transporttid for at læse på UC Nordjylland, 
og fordi mange af dem aldersmæssigt snart står overfor at skulle flytte hjemmefra, er det relevant 
at tilbyde eleverne et forum, hvor der kan stilles konkrete og praktiske spørgsmål til den nye fase 
af deres liv, som de går ind i. At skulle skifte såvel fagligt som socialt miljø og rammer kan være 
meget overvældende, især for et ungt menneske.  
Ansvarshavende: Mentorerne og venskabsklassen. 
 
Aktivitet 3. Faglige aktiviteter 
Formålet med denne aktivitet er at give eleverne mulighed for at deltage i den almindelige 
undervisning og/eller forelæsninger på UC Nordjylland, at deltage i naturen og udføre 
eksperimenter, få en oversigt over faglitteratur og undervisningsforløb.  
Gymnasieklassen deltager i undervisningen på læreruddannelsen 1 til 2 hele dage pr. 
undervisningår. Undervisningsindholdet planlægges i samarbejde mellem de to holds lærere med 
tæt involvering af lærerstuderende – gerne på en sådan måde, at det er de lærerstuderende, der 
underviser gymnasieeleverne i forskellige værkstedsprægede/eksperimenterende 
naturfagsaktiviteter. 
Eksempler på aktiviteter kunne være; en ekskursion ud i naturen, hvor gymnasieklassen og et 
naturfagshold på læreruddannelsen for mulighed for at få fælles faglige og sociale oplevelser. 
De deltagende venskabsklasser inviteres til at deltage i relevante arrangementer (fx foredrag, 
naturfagscafeer, naturfagsfestivaler og lignende aktiviteter mv.) der afholdes på 
læreruddannelsen. Endelig afsluttes samarbejde med en naturfagsfest på læreruddannelsen i 
Aalborg 
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            Tidshorisont: Forår 2012 hhv. Forår 2013. 
Mål: Foruden at sikre eleverne ren faglig indsigt kan denne aktivitet inspirere og støtte 
gymnasieeleven i forhold til udarbejdelsen af vedkommendes studieretningsrapport. 
Ansvarshavende: Mentorerne i tæt samarbejde med kontaktlærerne. 
 
Aktivitet 4. Samtaler med studievejledere 
Eleverne tilbydes individuelle samtaler med vejledere fra Studievalg Nordjylland og vejledning fra 
UC Nordjylland’s vejledere. 
Tidshorisont: Forår 2012/13 hhv. forår 2013/14. 
Mål: Hver elev tilbydes to interesse- og valgafklarende samtaler med Studievalg Nordjylland. 
Formålet er bl.a. at afdække og imødegå den unges eventuelle barrierer for valg af videregående 
uddannelse, herunder fx skæve forestillinger, myter, urealistiske forventninger, manglende faglige 
forudsætninger, manglende viden om uddannelsens forhold mv. samt at bidrage til og støtte den 
unges valg af de/ den uddannelse/r, som svarer til den unges interesser. 
Desuden vil universitets studievejledere give en faglig information om universitetets forskellige 
studier. Det samlede mål er at skabe klarhed omkring studieinteresser, - ønsker og - muligheder 
Ansvarshavende: Studievalg Nordjylland, Studievejledningen ved UCN, mentorerne og 
kontaktlæreren.   
 
Aktivitet 5. Fremtiden – Uddannelse og Job 
Eleverne deltager i åbent hus arrangementer, der skal være med til at vise, hvad de forskellige 
studier går ud på, og hvad de kan føre til rent jobmæssigt ved endt uddannelse.  
Tidshorisont: Forår 2013 hhv. forår 2014. 
Mål: At give eleverne dybere indsigt i, hvad der af muligheder  
Ansvarshavende Mentorerne, kontaktlæreren. 
  
Aktivitet 6. Informationsmøde for forældre 
Informationsmødet har til formål at forklare forældrene, hvad projektet går ud på, at forklare 
hvorfor netop deres barn er valgt til at deltage, og hvad det rummer af muligheder.   
Tidshorisont: Efterår 2011/Forår 2013 hhv. efterår 2012/forår 2014. 
Mål: skabe forståelse for hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse og give 
forældrene de bedste forudsætninger for at støtte op om de unges interesse for at læse på UC 
Nordjylland. Ansvarshavende Mentorerne, kontaktlæreren 
 
Aktivitet 7. Evaluering af forløbet 
De involverede parter; elever, mentorer, kontaktlærer og forældre deltager i en afsluttende 
evaluering.  
Tidshorisont: Forår 2013 hhv. forår 2014. 
Mål: At skabe overblik over projektets fordele og ulemper og få et klart billede af, hvad eleverne 
og mentorerne synes om projektet. Konkrete anbefalinger til hvordan man løbende kan forbedre 
disse forløb. Denne aktivitet udmunder i evalueringsrapport x 3  
Ansvarshavende: Projektlederen i tæt samarbejde med kontaktlærerne, evaluatoren og 
mentorerne. 
 
Aktivitet 8. Løbende projektledelse 
Den daglige ledelse og kontrol med projekts udvikling sikrer, at projektets målsætninger opnås og 
at evt. uforudsete problemer eller konflikter løses øjeblikkeligt.  
Tidshorisont: løbende igennem hele projektperioden. 
Mål: Denne aktivitet resulterer i 4 afrapporteringer, som indsendes til Regionen.   
Ansvarshavende: Projektlederen med input fra alle de involverede parter i delprojekt 3 

 
EVALUERINGS- OG FORSKNINGSDIMENSION 
 
Delprojekt 4. Løbende evaluering af projektet 
Evaluering i projektet har til formål at støtte projektstyring med en løbende feedback om aktiviteternes 
indflydelse på deltagende studerende, lærere og mentorer. Der anvendes kvantitative, f.eks. 
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spørgeskemaundersøgelse til projektets population, såvel som kvalitative undersøgelsesmetoder såsom 
deltagende observationer og interviews til at vurdere implementering af delprojekt 1, 2 og 3, samt at 
påvise dens effekt. Ved at vælge denne metode sikres der en løbende indsigt i processen for at kunne 
tilrettelægge og justere strategierne i forhold til projektets mål. Evaluatoren vil have kontakt til 
projektledelsen såvel som deltagere og vil informere om projektudvikling. Denne metode sikrer indsigt og 
refleksion blandt projektdeltagerne (elever, studerende, lærere og andre projektdeltagere), styrker 
samarbejdet mellem de involverede parter, sikrer sammenhæng mellem projektplanlægning og reelle 
aktiviteter, som kan være med til at sikre kvalitet, samt at tage særlige forholdsregler, hensyn og 
differentiering alt efter behov. 
Endelig vil informationer genereret i løbende evalueringsprojektet kunne anvendes som en del af 
empirisk materiale til delprojekt 5. 
Tidshorisont: Løbende over hele projektperioden med en skriftlig evaluering efter hver af aktiviteterne 
under delprojekt 1, 2 og 3, samt en generel og overordnet evaluering ved projektets afslutning.  
Mål: At løbende sørge for et vist niveau af kvalitetssikring og refleksion over projekts udvikling og 
resultater. 
Ansvarshavende: Ph.d. studerende ansat ved AAU, Institut for Læring og Filosofi i tæt interaktion med 
projektlederen og de involverede parter (elever, mentorer og lærer)  
 
 
Delprojekt 5. Design-forskning om mønsterbrydning gennem faglig og social ung-til-ung 
kontakt 
Gennem brug af design-forsknings metoder vil forskningsprojektet både generere praksisnær viden om 
mønsterbrydningsprocessen, samt evidens-baseret tilrettelæggelse af strategier til at forbedre ung-til-ung 
kontakten og muligheder for at åbne forestillinger om fremtiden i relation til engagement i gymnasiale, 
eller videregående uddannelser i naturvidenskab og teknik. 
 
Projektet vil kaste lys over følgende områder: 
 
Nordjyske unges erfaringer med uddannelse og forgrund: Gennem projektets population bliver det muligt 
at få indsigt i, hvordan nordjyske unge i udkantsområder, såvel geografisk som socialt, opfatter 
mulighederne i uddannelsessystemet og opbygger deres forgrund. Dette er en relevant viden, der 
supplerer de kvantitative undersøgelser, der allerede findes i regionen om de unges uddannelsesvalg.  
 
Ung-til-ung relationer og forgrund. Hvad og hvorfor forskellige kontaktstrategier giver muligheder for at 
åbne op for andre fremtidsforestillinger hos projektets deltagere?  
 
Forbedring af ung-til-ung kontakt. Forskningsprojektets metodiske design gør det muligt at 
eksperimentere og forbedre de forskellige strategier og aktiviteter i projektet. Derfor vil informationer om 
de unges erfaringer samt relationer bruges til at forbedre design og implementering i delprojekt 1, 2 og 3. 
Resultaterne af delprojekt 5 forventes at blive kommunikeret gennem faglige artikler såvel som deltagelse 
i regionale og nationale fora. 
 
Tidshorisont: Projekts 3-årige periode fra august 2011 til august 2014. 
Mål: At skabe mere indsigt i og viden om mønstrebrydning i et uddannelsesperspektiv og afdække, hvad 
det er for faktorer der motiverer et brud med ens baggrund. 
Ansvarshavende: Ph.d. studerende ansat ved AAU, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, under 
ledelse af Professor Paola Valero. 
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PROJEKTETS ORGANISERING 

Her redegøres for projektets organisatoriske set-up. Skal der eksempelvis nedsættes en arbejdsgruppe 
og en styregruppe? Og er der allerede sat navne på deltagerne? Der opfordres til, at man i større 

projekter nedsætter en styregruppe 
 
Projektets organisering følger en forholdsvis flad struktur, der sikrer at projektpartnerne i fællesskab har 
ansvaret for at projektet implementeres på bedste vis. For at sikre, at der er vished om roller og ansvar 
etableres der ved projektstart et dagligt sekretariatsteam, som først og fremmest har til formål at sikre 
kommunikationen mellem partnerne såvel som at fungere som første indgangsvinkel til projektet for 
udefrakommende.  
 
I det følgende redegøres der for projekts forskellige funktioner og roller: 
 
Sekretariatsteam 
Den daglige ledelse af projektet varetages af to personer; henholdsvis en projektleder og en Ph.d.-
studerende. 
 
Projektlederen har det daglige ansvar for at styre projektet og at sikre at mål, delmål og milepæle 
overholdes. Projektlederen refererer til styregruppen. Projektleder fungerer desuden som koordinator til 
projektdeltagere på AAU, gymnasierne og grundskolerne. Som ansvarlig for mentorerne ansætter 
projektlederen mentorerne og har desuden til opgave at holde kurser for mentorerne, samt at afholde en-
til-en samtaler, der gør dem i stand til at varetage deres opgave.  
Projektlederen er ligeledes ansvarlig for at etablere og bevare kontakten med de deltagende gymnasier. 
Hun/han er desuden ansvarlig for at sikre, at der er en god dialog mellem elever og kontaktlærere, og at 
der er et vist niveau af erfaringsudveksling mellem gymnasiekontaktlærere vha. møder etc. Således er 
projektlederen også ansvarlig for at holde kontakt til de deltagende gymnasielærere og grundskolelærere 
og sikre god dialog mellem lærere og elever. Her skal der også sørges for, at de deltagende lærere for 
mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden. 
 
Udover projektledelse består den daglige sekretariatsledelse af en ph.d studerende, der har ansvar for 
projektets evaluering og design-forskning. Personen udarbejder evalueringsdesign og evaluerer løbende 
projektet og projektets deltagere for derigennem at udvikle projektet med evidens fra projektets eget 
virkning og fra eksisterende forskningsvidensgrundlag. 
 
Styregruppe 
Styregruppen er projektets styrende organ og er ansvarlig for den overordnede ledelse af projektet. 
Styregruppen består af syv repræsentanter fra de deltagende partnere og kan derved sikre, at projektet 
får den faglige sparring undervejs, som der vil være behov for. Således vil styregruppen bestå af: 
Torben Poulsen, Rektor på Aalborghus Gymnasium 
Susanne Munk Nielsen, Leder ved NTS-center Nordjylland 
Paola Valero, Professor ved Institut for Læring og Filosofi, AAU 
Lars Døvling Andersen, Prodekan for Uddannelse, Det Teknisk- Naturvidenskabelig Fakultet, AAU, 
Jesper Vinter, Studiechef for Læreruddannelsen,UC Nordjylland 
Martin Rovs, Centerleder Studievalg Nordjylland 
Repræsentant fra en af de 9 deltagende grundskoler (denne repræsentant udvælges ved det første 
orienterende fællesmøde som projektet afholder)  
 
De øvrige projektpartnere har følgende funktioner: 
 
Gymnasiekontaktlærere. I tæt samarbejde med de enkelte klasseteam/lokal studievejleder er 
gymnasiekontaktlæreren ansvarlig for at udvælge de gymnasieelever, der skal have tilbud om at deltage i 
projektet på AAU og UC Nordjylland. Vedkommende forventes også at deltage i elev-mentor brugen, dog 
kun i sådan en udstrækning, at det kan betegnes for givtigt for alle parter. En vigtig del af 
gymnasiekontaktlærerens arbejde i projektet er at opmuntre og støtte gymnasieelevernes i deres 
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deltagelse i projektet. Ligeledes forventes det, at gymnasiekontaktlæreren deltager aktivt i projektets 
overordnede aktiviteter, herunder møder og afrapportering. Endelig spiller gymnasiekontaktlæreren en 
central rolle i forhold til, at projektet bliver kendt af andre kolleger, og at der skabes forståelse og 
opbakning omkring projektet og dets formål. 
 
Mentorer (AAU studerende og lærerstuderende). Når gymnasieeleverne er blevet udvalgt, er det 
mentorens ansvar at kontakte eleverne og bevare denne kontakt via hele projektforløbet. (1½ år pr. hold). 
Ansvarlig for at arrangere besøg på AAU/UC Nordjylland og arrangere aktiviteter, der viser både en faglig 
og en social side af livet som universitetsstuderende. At deltage i møder og kurser med projektlederen. 
 
 
Undervisere fra læreruddannelsen. Undervisere fra læreruddannelsen har ansvaret for at tilrettelægge 
og undervise på naturfagsdage, samarbejde med gymnasielærere om planlægningen af det faglige og 
sociale arbejde med venskabsklasserne samt deltage i planlægning og evaluering af læreruddannelsens 
medvirken i projektet.  
 
Gymnasieelever. Som udvalgt elev til dette projekt forpligtiger den pågældende elev sig til at deltage 
aktivt i de planlagte aktiviteter. Eleven forventes at indgå aktivt i en dialog med mentoren, evt. 
gymnasiekontaktlæreren for at få den information som vedkommende ønsker. 
 
Gymnasielærere. De gymnasielærere, der deltager i projektet, har til opgave at deltage i udvikling af 
undervisning med grundskolelærer og at understøtte kontakten mellem gymnasieelever og 
grundskoleelever. Endelig spiller de en vigtig rolle i erfaringsudveksling med andre gymnasielærere og 
grundskolelærere. 
 
Grundskolelærere. Såvel som gymnasielærerne skal grundskolelærerne deltage i udvikling af 
undervisning og sikre, at der er et vist niveau af erfaringsudveksling med andre gymnasielærere og 
grundskolelærere. Endeligt er det vigtigt, at de understøtter kontakten mellem gymnasieelever og 
grundskoleelever. 
 
Gymnasieklasser. Det forventes, at de gymnasieklasser som tager imod tilbuddet om at deltage i 
projektet, deltager aktivt i de planlagte aktiviteter, og at de er villige til at tage kontakt til og holde kontakt 
med grundskoleelever. 
 
Grundskoleklasser. Som det er tilfældet for de deltagende gymnasieklasser forventes det, at de elever 
fra grundskoleklasserne, der deltager i projektet, tager aktiv del i de planlagte aktiviteter, og at de går i 
dialog med gymnasieeleverne. 
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PROJEKTETS SAMARBEJDSPARTNERE OG DISSES ROLLE/BIDRAG 
Her redegøres for samtlige samarbejdspartnere i projektet samt hvilke ydelser hver enkelt samarbejdspartner 
leverer til projektet. Det økonomiske omfang af samarbejdspartnernes ydelser skal specifikt fremgå af 
projektets budget. Hver samarbejdspartner skal udfylde og underskrive en partnererklæring. 
 
Der skelnes mellem to typer samarbejdspartnere: en projektpartner og en netværksdeltager. 
En projektpartner er kendetegnet ved: 

- er kernedeltager i projektets afvikling 
- har andel i projektets økonomi 
- modtager tilskud og bidrager med egenfinansiering 

 
En netværksdeltager er kendetegnet ved: 

- ad hoc/perifer deltager, som fx bidrager med viden og deltager i videndeling 
- kan ikke afholde udgifter i projektets økonomi 
- kan ikke modtage tilskud eller bidrage med egenfinansiering til projektets økonomi 

 
 
Projektansøger: Aalborghus Gymnasium 
Projektledelse, bevillingsadministration og revision placeres hos Aalborghus gymnasium, som agerer 
som hovedansvarlig for projektets faglige og økonomiske koordination. Det indebærer også ansvaret for 
udgifter til transport, forplejning, materialer, administration, hvilket skal sikre effektiv og ensartet 
økonomistyring. 
Projektansøgeren deltager desuden i styregruppen.  
Desuden udpeges en kontaktlærer og tre lærere til venskabsklassesamarbejde. 
 
Projektpartnere:  
 
Gymnasieskoler  
Gymnasieskolerne deltager i projektet med de følgende 6 gymnasier;  
Thisted Gymnasium, Morsø Gymnasium, Støvring Gymnasium samt Mariagerfjord Gymnasium og HF 
Hvert gymnasium udpeger en kontaktlærer og to til seks lærere til venskabsklassesamarbejde 
 
Aalborg Universitet 
Det Teknisk- og Naturvidenskabelig Fakultet ved AAU, her under det tværfaglige Institut for Læring og 
Filosofi. Organisatorisk deltager AAU i styregruppen med to repræsentanter. AAU forpligtiger sig 
ligeledes til at levere mentorer og et Ph.d stipendiat, der er forankret på Institut for Læring og Filosofi.  
 
University College Nordjylland – Læreruddannelsen 
Organisatorisk deltager UC Nordjylland i styregruppen med en repræsentant. De er ligeledes forpligtede i 
at levere mentorer og to lærer til udvikling af venskabsklassesamarbejde. 
 
Studievalg Nordjylland 
Deltager i projektet for at yde individuel vejledning af gymnasieelever, samt at deltage i styregruppen. 
 
NTS-center Nordjylland 
Udover at deltage i styregruppen med en repræsentant er NTS-center Nordjylland ansvarlig for oprettelse 
af informationskanaler til gymnasieelever og grundskoleelever og oprettelse af hjemmeside. 
 
Grundskoler 
Grundskolerne deltager med følgende 9 skoler; Karensmindeskolen, Støvring, Vejgaard Østre Skole, 
Aalborg, Vester Mariendal Skole, Aalborg, Østre Skole, Thisted, Hurup Skole, Thisted, Dueholmskole, 
Mors, Sønderskole i Hobro 
Hver grundskole deltager med to klasse og to lærer i venskabsklassesamarbejdet med gymnasierne. 
Grundskolerne repræsenteres med en person i styregruppe. 
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Angiv antal samarbejdspartnere ekskl. 
projektholder: 15 
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PROJEKTETS KONKRETE RESULTAT- OG EFFEKTMÅL 
Her skal formålet med projektets omsættes til resultater og effekter. Disse kan for eksempel være i form af 
effektmål, produktmål, aktivitetsmål, kvalitetsmål, procesmål eller lignende. 
Alle resultat- og effektmål skal være konkrete og målbare, således at det er muligt at vurdere, om og i hvilken 
grad de er opfyldt. Derfor er det også afgørende at forholde sig til, hvordan resultat- og effektmålene skal 
måles, når disse formuleres. 
Antallet af mål afhænger af projektet. Hellere få præcise resultat- og effektmål end mange luftige. 
Resultat- og effektmål Målemetode 

1. Etablering af innovative kontaktformer 
mellem grundskole- og gymnasieelever 
samt mellem gymnasieelever og 
studerende ved AAU/UC Nordjylland 

 
2. Udvikle og gennemføre aktiviteter, der 

har betydning for elevernes 
uddannelsesvalg 

 
3. Effekten af de forskellige 

projektaktiviteter skal analyseres, så 
indsatsen overfor potentielle 
mønsterbrydere kan forbedres og 
optimeres. 

 
4. Udarbejdelse af konkret handleplan for 

det fortsatte samarbejde 
 

5. Videreformidling af projektets resultater, 
så en optimeret indsats kan gavne hele 
regionen 

Gennem projektets deltagere bliver det muligt at få 
indsigt i, hvordan de unge opfatter mulighederne i 
uddannelsessystemet. Desuden skal effekten af de 
forskellige kontaktformer og projektaktiviteter 
analyseres i forhold til hvilke, der åbner for andre 
fremtidsforestilinger for de unge. 
 
Således vil der blive anvendt kvantitative målemetoder 
såsom spørgeskemaundersøgelser, men også 
kvalitative metode såsom observationer og interviews. 
Der vil ske en løbende evaluering af effekten, så den 
fortsatte projektafvikling kan blive så optimal som 
muligt. 
 

 

 

PROJEKTETS MILEPÆLE OG TIDSPLAN 
Der skal være en klart beskrevet tidsangivelse af milepæle for, hvornår projektets resultat- og effektmål 

forventes opfyldt 

Milepæle* Tidsplan og deadline** 
Etablering af innovative kontaktformer mellem 
grundskole- og gymnasieelever samt mellem 
gymnasieelever og studerende ved AAU/UC 
Nordjylland 

• Introduktion for projekts deltagere, forældre 
mv. (hold 1 og 2)Etablering af 
informationskanaler (Hold 1 og 2) 

Efterår 2011 med deadline januar 2012 (hold 1) 
Efterår 2012 med deadline januar 2013 (hold 2) 

Udvikle og gennemføre aktiviteter, der har 
betydning for elevernes uddannelsesvalg 

• Udvælgelse/ansættelse af projektaktører 
• Etablering af samarbejde mellem 

gymnasielærere og grundskolelærere (hold 
1 og 2) 

• Studiemiljø (hold 1 og 2) 
• Faglige aktiviteter (hold 1 og 2) 
• Vejledning og forældremøde  

Forår 2012 – forår 2013 med deadline maj 2013 
(hold 1) 
Forår 2013 – forår 2014 med deadline maj 2014 
(hold 2) 
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• (hold 1 og 2) 
Effekten af de forskellige projektaktiviteter skal 
analyseres, så indsatsen overfor potentielle 
mønsterbrydere kan forbedres og optimeres. 
. 
 

Løbende evaluering af kontakter og aktiviteter 
Forår 2013 
Forår 2014 

Udarbejdelse af konkret handleplan for det 
fortsatte samarbejde 
 

Forår 2014 med deadline august 2014 

Videreformidling af projektets resultater, så en 
optimeret indsats kan gavne hele regionen 
 

Forår 2014 med deadline august 2014 
 

 
 

PROJEKTETS NYHEDSVÆRDI  
Hvordan adskiller projektet sig fra allerede eksisterende projekter/aktiviteter samt lov- og 

bekendtgørelsesfastlagte opgaver? Inddrag erfaringer fra hidtidige udmøntninger af Uddannelsespuljen 
(2007, 2009, 2010) 

 
 
Projektet er baseret på erfaringer og anbefalinger fra tidligere projekter. For eksempel tages der 
udgangspunkt i projektet ”Flere i uddannelse” - et samarbejdsprojekt mellem gymnasier og 6 søjler ved 
UC Nordjylland finansieret under Regionens Uddannelsespulje 2009. Projekt ”Flere i uddannelse” 
indikerede at inddragelsen af studerende i projekter, der beskæftiger sig med overgangproblematikker 
har en positiv effekt på rekruttering. I dette projekt ønske denne tendens afprøvet i forhold til unge som 
har potentialet, men ikke baggrunden rent socialt for at læse videre. Med andre ord fokuseres der på 
hvad den sociale kontakt og interaktion kan betyde i forhold til mønsterbrydning og studievalg. 
 
Projektet sætter i større udstrækning end tidligere fokus på den personlige kontakt mellem de studerende 
på det Teknisk-Naturvidenskabelige fakultet ved AAU og læreruddannelsen ved UC Nordjylland og 
eleverne i gymnasier såvel som i grundskolerne. Dette aspekt forventes at give en ekstra dimension som 
man ikke skal kunne forvente at de almindelige tilbud om studievejledning og informationsarrangementer 
skal kunne bidrage med, idet projektet fokuserer på brud med mønstre, skabelse af nye rollemodeller og 
indsigt og ikke mindst interessen for at erhverve ny viden.  
 
Samarbejdet med grundskolerne er skelsættende, fordi de ikke tidligere er set inddraget i projekter med 
et lignende sigte, men der antages med projektet at interessen for de natur– og sundhedsvidenskabelige 
kan pirres og etableres hos eleverne allerede i grundskolen, og at det kan være en vigtig faktor for de 
unges fremtidige studievalg. 
 
Endeligt vil et øget og mere synergetisk samarbejde mellem de forskellige deltagende 
uddannelsesaktører i regionen styrke relationerne, således at der åbnes op for flere uddannelsesveje for 
de unge i regionen. 
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PROJEKTETS GEOGRAFISKE SPREDNING 

Hvilke af følgende kommuner kommer projektet 
til gavn (sæt kryds)? 

Hvor mange procent af det samlede projekt 
kommer hver kommune til gavn (skøn i %)? 

X Hele regionen 100 
 Frederikshavn  

X Hjørring 5  

 Læsø  
 Brønderslev  

 Jammerbugt  

X Aalborg 25 

 Vesthimmerland  

X Mariagerfjord 15 

X Morsø 15 

X Thisted 20 

X Rebild 20 
 
 

HVORDAN EVALUERES PROJEKTET, OG HVORDAN FORMIDLES RESULTATERNE? 
(Udover de kontraktfastsatte evalueringsaktiviteter, hvordan forventes projektets resultater offentliggjort 

og formidlet? Hvilke brugere kan have interesse i at høre om projektets resultater?) 
 
Projektets evaluering varetages af den ph.d. studerende, som i løbet af projektets første måneder 
forpligtiger sig til at udvikle et evalueringskoncept, der klart skal kortlægge, hvilke evalueringsmetoder der 
skal anvendes og i hvilken tidsramme. Dette skal gøres i tæt samarbejde med projektlederen, og med 
afrapportering og konsultationer i styregruppen. Evaluering inddrager alle deltagende parter i projektet 
værende elever, studerende, lærer og forældre og udarbejdes tre gange i løbet af projektet i form af en 
skriftlig rapport som fremsendes til Regionen. Første gang i den umiddelbare opstartsfase dvs. i 
sommeren 2012 med henblik på at drage de første konklusioner i forhold til processer, forløb og 
førstehåndsindtryk, således at der løbende er mulighed for at justere og forbedre projektet. Den anden 
evalueringsrapport udarbejdes i år 2013 og endelig ved projektets afslutning. Detaljer om 
evalueringsdimensionen beskrives under delprojekt 4, i projektets indholdsafsnit. 
 
Rent formidlingsmæssigt anvender projektet som en integreret del af sin interne kommunikation 
forskellige webbaserede redskaber såsom NTSnet.dk og Facebook, som i sig selv er med til at sikre, at 
der skabes opmærksomhed på projektet og dets aktiviteter. Disse vil i til en vis grad være tilgængelige for 
hvem, der kunne have interesse herfor. Projektpartnerne vil blive opfordret til at linke fra deres 
hjemmeside til projektets hjemmeside på NTSnet.dk.  
Derforuden vil projektet anvende følgende formidlingsredskaber;  
 
Foldere: Disse skal udarbejdes i projektets opstartfase af projektlederen i tæt samarbejde med NTS-
centeret med henblik på at distribuere disse, dels på de forskellige deltagende uddannelsesinstitutioner 
for at rekruttere elever og studerende, dels på de af regionens uddannelsesinstitutioner, som ikke 
deltager i projektet for at skabe interesse og opmærksomhed med henblik på at opfordre om at 
igangsætte lignende netværksinitiativer ude i lokalområderne. 
 
Besøgs- og oplægsrunder: Projektlederen og den ph.d. studerende er som sekretariatsteam projektets 
ansigt udadtil og skal derfor være proaktive i forhold til at skabe opmærksomhed omkring projektet og 
dets formål. I denne proces skal de andre projektpartnere inddrages i den udstrækning, det er relevant. 
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Dette kan bl.a. ske vis-a-vis besøgs- og oplægsrunder på ikke-deltagende og deltagende 
uddannelsesinstitutioner, såfremt at kontaktlæreren vurderer, at der er behov for mere intern profilering. 
Det kan f.eks. tænkes at et oplæg om projektet kunne være spændende og relevant i forhold til en skoles 
eller gymnasiums forældrearrangement, ved en ”pædagogisk dag” på en uddannelsesinstitution, 
udvalgsmøde i en kommune eller andre aktører, som arbejder indenfor uddannelsesverdenen. Dette kan 
ikke alene skabe opmærksomhed omkring projektet, men også være med til at sikre dets forankring.   
 
Lancering i lokale, regionale og lokale medier: Styregruppen skal i tæt samarbejde med 
projektlederen og projektets øvrige partnere lave en målrettet indsats for, at projektet nævnes i medierne 
som en ”god historie” 
 
Forskningsmæssig profilering: Den Ph.d. studerende har til opgave at skabe interesse for projektet og 
dets formål ved at deltage i relevante netværk og konferencer, skrive artikler til fagrelevante tidsskrifter 
m.m.    
 
Handleplan med konklusioner og anbefalinger: Ved projektet afslutning er det projektlederen og den 
ph.d. studerendes ansvar, i tæt samarbejde med styregruppen, at udarbejde en handleplan om projektets 
videreførelse og lokale forankring. En sådanne skal endvidere indeholde en opgørelse af de 
konklusioner, der kan drages af samarbejdet i projektet. Endelig skal rapporten komme med en række 
anbefalinger, som andre udenforstående har mulighed for at anvende i deres daglige arbejde.   

 
 

 
PROJEKTETS FORANKRING OG VIDEREFØRELSE 

Hvad sker der med projektet efter projektafslutning? 
 
Ved at lægge mange af opgaverne og aktiviteterne ud til lærerne og de studerende, sikrer man fra 
begyndelsen et solidt ejerskab til projektet.  På den måde gives der en klar fornemmelse af, at der er 
medindflydelse og mulighed for at tilrettelægge aktiviteterne i forhold til de konkrete behov, og at det i 
stor udstrækning afhænger af dem, hvordan projektet udvikler sig. Her er det dog vigtig at være 
opmærksom på ledelsens betydning for forankringen af projektet og de erfaringer, der tilstedekommes 
ved at deltage i projektet. Projektets succes og videreførelse forudsætter, at der på ledelsesniveau er 
engagement, opbakning og oprigtig interesse for dets formål, hvilket har været et vigtigt element ved 
sammensætningen af partnerskabet. 
 
Projektledelsen og styregruppen skal endvidere være lydhør overfor de kommentarer og ideer, der 
kommer fra projektdeltagerne og være opmærksomme på, at evalueringerne rent faktisk anvendes og er 
med til løbende at skabe reelle forbedringer i projektet. Der skal lyttes til nye ideer og spredes viden om 
nye processer og læring, internt såvel som eksternt.          
 
Endelig er de forsknings- og formidlingssredskaber, som er nævnt i det foregående afsnit, afgørende for 
projektets forankring. Her er det vigtigt at fremhæve den førnævnte handleplan som med udgangspunkt i 
erfaringerne med projektet sigter mod at opstille en plan for, hvad der skal ske med projektet efter dets 
afslutning, samtidigt med at der gives nogle konkrete anbefalinger om hvordan, der fremover kan 
arbejdes med mønsterbrydning i uddannelsessystemet.  
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PROJEKTETS BUDGET OG ANSØGT STØTTEBELØB 

Samlet projektbudget 
 
5.231.600,00 
 

Ansøgt støtte 
 
3.419.300,00 
 

Egenfinansiering (kr.) 1.812.300,00 
 

Egenfinansiering (%) 
 
34,64% 
 

BEMÆRK! Sammen med ansøgningen indsendes projektbudget i særskilt excel-fil – budgetskema 
downloades på: http://www.rn.dk/RegionalUdvikling/UddannelseOgKompetence/Uddannelsespulje/ 

 
 
 

UNDERSKRIFT 
 

Dato: 7. Marts 2011 
 
 

________________________________ 
Underskrift 

 

 
Ung-til-Ung 
Aalborghus Gymnasium  
Sohngaardsholmsvej 60,  
9000 Aalborg  
 

 
 
 

Ansøgningen indsendes kun elektronisk i både word-/rtf-format og underskrevet i pdf-format til: 
uddannelsespuljen@rn.dk  

NB! Er der ikke modtaget kvitteringsskrivelse inden for fem hverdage efter ansøgningsfristen 7. marts 
2011 kontakt da sekretariatet på telefon: 9635 1388 

 


