Hvad motiverer flere unge til at vælge
erhvervsuddannelser med fokus på STEM?
Forældre, fremtidsmuligheder, kendskab til praktiske fag og vejledningsaktiviteter spiller en central rolle for unge, der vælger
en erhvervsuddannelse. Den udvalgte litteratur fokuserer primært på, hvad der motiverer unge til at vælge en erhvervsuddannelse generelt set. Yderligere viden om pigers valg af STEM-uddannelser kan læses i faktaarket ”Hvad motiverer piger til
at vælge STEM-uddannelser?”
Voksne omkring den unge er en afgørende inspirationskilde ift. unges uddannelsesvalg
På tværs af en række undersøgelser konkluderes det, at forældre er den
vigtigste påvirkning i forhold til unges uddannelsesvalg – både i form af
inspiration, men også validering af uddannelsesvalgeti.
Litteraturen peger i den forbindelse på, at forældre spiller en større rolle
hos unge, der vælger en erhvervsuddannelse end blandt unge på bl.a.
HHX og HTX.
Dette kan hænge sammen med, at erhvervsskoleelever har et større
behov for støtte, idet valget af en erhvervsuddannelse ofte indebærer,
at den unge står over for at skulle træffe et egentligt erhvervsvalg i en
tidlig alderii. En undersøgelse om unges valg af uddannelse peger i den
forbindelse på, at forældre skal inddrages i styrkelsen af overgange
til erhvervsskolerne. Via initiativer som rådgivning og åbent hus, skal
forældrene hjælpes med at overskue valget på en enkelt måde, og på
den måde tiltrække flere ungeiii.
Foruden forældre, påvirker andre nære relationer i høj grad den unges
uddannelsesvalg. Det er hovedsageligt voksne lærere, mentorer og
vejledere – men også venner og skolekammerateriv. Mange unge bliver
netop påvirket af den såkaldte skolekammerateffekt – de vælger det,
som de andre vælgerv vi. Robnett & Leaper peger i den forbindelse
også på, at vennegruppers støtte og opbakning til STEM-uddannelser er
med til at forme unges STEM-karrierevalgvii.

Kompetencebevidsthed som motivationsfaktor
Flertallet af de unge på en erhvervsuddannelse har valgt deres
uddannelse for på sigt at beskæftige sig med det, der interesserer
dem og lave det, de er dygtige til. En rapport om bl.a. erhvervsskoleelevers uddannelsesvalg viser, at det for to ud af tre elever er vigtigt,
at uddannelsen fører til, at de på sigt kan blive selvstændigt erhvervsdrivende. Halvdelen af eleverne finder det afgørende, at de kan bruge
deres uddannelse til at læse videre efterfølgendeviii. Begge årsager
til uddannelsesvalget kan karakteriseres som kompetencebevidsthed, hvilket også kan være en motivationsfaktor for unges valg af en
erhvervsuddannelse.

Muligheden for videreuddannelse har dog ingen betydning for de unge,
der har valgt uddannelsen for at tilegne sig en faglighed med henblik på
at komme hurtigt i arbejdeix.

Motivation gennem øget kendskab til praktiske fag og
erhvervsuddannelserne
En undersøgelse fra DEA viser, at flere praktiske fag i 8. og 9. klasse
vil kunne få folkeskoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse. En
tredjedel af eleverne mener, at flere praktiske fag i nogen grad vil kunne
få dem til at vælge en erhvervsuddannelse, mens 16 % i høj grad er
enig i dette udsagn.
Undersøgelsen peger endvidere på, at mere viden om erhvervsuddannelserne kan medvirke til, at flere unge vil overveje at vælge en
erhvervsuddannelse. Dette skyldes, at de unge har begrænset viden om
erhvervsuddannelsernes opbygning og mulighederx.
Dette indikerer, at flere praktiske fag og mere viden om erhvervsuddannelserne kan motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
I relation hertil peger en forskningsartikel om unges STEM-deltagelse
på, at tidlig eksponering for matematik, videnskabskurser og selvtillid
inden for matematik kan have positiv indvirkning på unge holdninger til
STEM-uddannelserxi.

Vejledningsaktiviteter kan skabe afklaring
I relation til behovet for mere viden, kan velvalgte vejledningsaktiviteter
medvirke til at flere unge overvejer at vælge en erhvervsuddannelse. I
en undersøgelse om vejledning og afklaring i forbindelse med uddannelsesvalg, peger folkeskoleelever på, at erhvervspraktik har hjulpet dem
mest. I 10. klasse har individuel vejledning og brobygning skabt størst
udbytte hos de ungexii.
En anden undersøgelse fra DEA viser, at de elever, som ikke får tilstrækkelig støtte hjemmefra vurderer, at flere besøg i virksomheder og
mere praktik vil kunne understøtte deres valgxiii.
Derudover kan mentorer og/eller uddannelsesvejledere i folkeskolen
understøtte unges afklaring og hjælpe dem med at navigere i
uddannelsesvalg og gøre dem valgparatexiv.
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