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FREMTIDEN ER STEM

I fremtiden vil der være stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for STEM området – og vi har derfor 
behov for at øge optaget på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser områder. Der bliver 
efterspørgsel i hele uddannelseskæden – lige fra ingeniører til struktører. Derfor laver vi i projektet et 
nordjysk (og primært kvindeligt) korps af ambassadører og rollemodeller, der skal skabe interesse for 
STEM fagene hos børnene i grundskolen og hos de unge på ungdomsuddannelserne. 

KRAM projektet skal inspirere flere unge til at tage en uddannelse inden for STEM-området. Det gør vi 
ved at bygge bro mellem aktiviteter i grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder, ved at vejlede
og arbejde praktisk med STEM opgaver og ved at møde rollemodeller fra virksomhederne. 

INSPIRATION TIL UDDANNELSE OG JOB

Det er især vigtigt, at tiltrække unge piger til STEM-fagene og at give dem en forståelse for, at det ikke er 
deres køn, der er afgørende for et uddannelse- og karrierevalg. Men det er ikke altid let at være 
mønsterbryder - og ofte kan man blive mødt med fordomme og misforståelser om gevinsterne ved at 
tage en STEM uddannelse. Det er sådanne misforståelser som projektet gerne vil gøre op med. 

PIGER OG KVINDER I STEM



PROJEKTETS INDHOLD

• Vi etablerer og driver et ambassadørkorps, 
som styrker unges interesse for STEM 
uddannelser og en STEM karriere. 
Ambassadørkorpset består af (primært 
kvindelige) rollemodeller fra 
ungdomsuddannelser, virksomheder og de 
videregående uddannelser.

• Vi laver opsøgende aktiviteter rettet mod 
STEM virksomhederne: Vi finder og 
engagerer (gerne kvindelige) ambassadører 
på virksomhederne og laver aftaler om 
virksomhedsbesøg for de unge.

• Vi laver formidlingsmaterialer (”STEM i 
livet”): Videomateriale hvor hvor skolebørn 
interviewer STEM medarbejdere foran 
deres arbejdsplads. Interviewene lægges på 
en webplatform og gøres tilgængelige i 
forbindelse med uddannelsesvejledning 
(AAU står for denne aktivitet).
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