Hvad motiverer piger til at vælge STEM-uddannelser?
På tværs af de nordiske lande er der mærkbar forskel på drenge og pigers valg af uddannelse. Det viser sig ved, at
markant færre piger end drenge uddanner sig inden for STEM-fagene. Dog er der flere faktorer, der kan påvirke pigers
motivation i positiv retning til at vælge STEM-uddannelser. Litteraturen peger blandt andet på, at motivationsfaktorer
som kvindelige rollemodeller inden for STEM-fag, afspejling af STEM i identitetsdannelsen, interesse og troen på egne
evner samt forældrenes opbakning er afgørende for pigers valg af en STEM-uddannelse.
Kvindelige rollemodeller kan inspirere piger til at
interessere sig for STEM-fag

Sammenhæng mellem interesse og tiltro til egne evner
er afgørende for piger

Flere undersøgelser peger på, at få kvindelige rollemodeller i STEM-fag
er en af de primære årsager til pigers underrepræsentativitet inden for
området. Dette gælder både på institutionsniveau og i samfundet
generelti. I relation hertil konkluderer en undersøgelse om piger i STEMfag af DAMVAD Analytics, at kvindelige undervisere i STEM-fag ofte ses
som forbilleder og inspirerer piger til at bryde med kønsopdelte uddannelsesmønstre. Således kan kvindelige undervisere spille en afgørende
faktor i forhold til at motivere og anspore unge piger til at interessere
sig for fag inden for STEM. Det er i den forbindelse væsentligt, at disse
kvinder ikke fremstår som for uopnåelige, dygtige eller karriereorienterede. Pigerne skal kunne identificere sig med demii.

På tværs af litteraturen bliver det konkluderet, at det frie uddannelsesvalg udmønter sig i et kønsskævt uddannelsesvalg. STEM-fag opfattes
oftere som svære, hvilket har stor betydning for, hvorvidt pigerne
tror, at de kan klare uddannelsen og således også om uddannelsen
bliver valgt til. Bandura et al. (2001) viser, at piger i gennemsnit udviser
ringere tiltro til egne evnervi. Jidesjö et al. (2014) peger i den forbindelse på, at en styrkelse af pigers tiltro til egne evner inden for STEM-fag
er væsentlig, fordi erfaringer fra tidligere skoletid, præstationer og
feedback fra lærere har stor betydning for individers valg af STEM-uddannelser.

Synliggørelse af den menneskelige og samfundsmæssige
værdi af STEM-uddannelser
I relation til de kvindelige rollemodeller, kan det motivere piger, hvis
de bliver opmærksomme på variationen af uddannelser og karrieremuligheder, som STEM-fagene giver anledning til. Archer et al. (2010)
peger på, at uddannelsesvalg ikke kun vedrører, hvad de unge ønsker at
studere, men i ligeså høj grad, hvem de ønsker at væreiii. Det handler
dermed om at skabe en identitet. For at uddannelser skal appellere til
individer, skal individer kunne genkende deres ønskede identiteter i uddannelseniv. Jidesjö et al. (2014) på peger, at unge mennesker generelt
er interesserede i STEM-fag, men i folkeskolen opfattes fagene som
svære, mindre interessante og som noget, der ikke kan kobles til deres
hverdagsliv og samfundet. Dette kan være problematisk, da særligt piger kræver, at deres uddannelse skal være relevant for dem og matche
deres identitet nu og i fremtiden. Piger har - gennemsnitligt betragtet
- højere forventninger til, at deres uddannelse og job skal have værdi for
samfundet og andre mennesker. Det er således vigtigt, at STEM-uddannelserbetragtes som understøttende for pigernes identitetsdannelse, og
at de kan afspejle sig i uddannelserne, da dette er en central faktor for
deres uddannelsesvalgv

Det er af samme grund centralt, at pigers selvtillid styrkes og at de
får større tro på egne evner inden for STEM-fag, hvis uddannelsesvalget skal påvirkesvii viii. Forskningen konkluderer gennemgående, at
man skal være varsom med særbehandling over for pigerne. Dog kan
kønsopdeling i de naturvidenskabelige og tekniske fag bidrage positivt
til pigers repræsentation i STEM. Det tyder på, at piger i højere grad
får mulighed for at udfolde deres evner og interesse inden for naturvidenskabelige og tekniske fag, hvis de undervises sammen. Piger trives
ofte med at lære sammen, hvorfor der kan være ræson i at afholde
arrangementer målrettet piger med særligt fokus på at give pigerne en
særlig STEM-identitet og styrke deres selvtillid – f.eks. inspirationsaftener, weekend- og sommerkurserix.

Forældrenes holdning til valg af studie retning
En række undersøgelser peger på, at forældre spiller en central rolle i
individers uddannelsesvalg. Dette skyldes bl.a., at børn og unge henvender sig til nære familiemedlemmer, når de har brug for vejledning vedrørende uddannelsesvalgx. Det er derfor vigtigt, at forældre modtager
inspiration og redskaber til at tænke bredere og mindre kønsstereotypt
i samtaler med deres børn og uddannelses- og erhvervsmulighederxi.
På den måde kan forældre medvirke til, at deres døtre bliver rustet til at
forstå sig som uafhængige af kønsspecifikke forventninger.
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