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Kære partner i Engineer the Future,
Vores fælles alliance har gennem det seneste halve år haft betydelig medvind, både hvad angår nye
fondsmidler og konkrete resultater i vores mange projekter. Vi står nu på kanten af et nyt og spændende år og har allerede taget hul på nye projekter. Det gælder blandt andet en ny brandingkampagne og endnu mere engineering i grundskolen med støtte fra VILLUM FONDEN. Vi ved, at engineering
øger elevernes motivation og interesse for naturvidenskab og teknologi, og det nytter at starte tidligt.
Jeres støtte og opbakning er fundamentet i vores arbejde, og vi vil derfor gerne sige tak for jeres tillid
i 2021. Vi vil gøre alt for at leve op til jeres behov og forventninger – også i 2022.

Hvad har vi opnået siden sidst?
SoMe-film vist over en million gange
I oktober og november har vi kørt kampagne på sociale medier til unge (15-24 år) og befolkningen generelt (25-65 år). Vi har primært brugt de film, vi producerede sidste vinter, hvor
unge ingeniører fra vores partnervirksomheder svarer på spørgsmål som ’Hvad er en ingeniør?’,
’Skal man være matematikgeni for at blive ingeniør?’ og ’Hvad tjener en ingeniør?’ På tværs af
platformene Facebook, Instagram og YouTube er filmene blevet vist mere end 1.2 mio. gange.
Det er mere end dobbelt så mange visninger som efterårskampagnen i 2020, hvilket skyldes
en mere målrettet eksponering på de sociale medier.
Deltagere i Engineering Day slog alle rekorder
Årets Engineering Day i november havde det højeste antal deltagere nogensinde. Vores målinger viser, at omkring 48.500 elever prøvede kræfter med dette års opgaver mod 28.000 sidste
år. I år skulle eleverne blandt andet prøve at bygge fodermaskiner til kæledyr, hvilket var et populært tema blandt både ældre og yngre elever. Formålet med Engineering Day er at inspirere
og styrke motivationen for naturfagene ved at vise eleverne, hvad de kan bruge fagene til.
Engineering på Danmarks Tekniske Museum
I forbindelse med Danmarks Tekniske Museums store særudstilling ’Sort energi og Grønne
håb’, udviklede og afprøvede vi i efteråret en række engineering-undervisningsforløb til grundskole og gymnasie, der giver elever mulighed for selv at designe klimavenlige løsninger. Eleverne skal prøve kræfter med selv at opfinde solcelle-drevne køretøjer og derigennem få en bedre
forståelse af teknologien bag grønne løsninger. Engineer the Future stod desuden for kompetenceudvikling af museets personale, så de i fremtiden selv kan stå for at gennemføre engineering-forløb. Forløbene er nu en del af museets faste skoletilbud.
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Syv millioner kr. i nye fondsmidler til køn, klima og teknologiforståelse
Diversitet er et af vores primære pejlemærker i Engineer the Future, og vi er derfor glade for at
kunne sætte yderligere fokus på emnet med en ny bevilling fra VILLUM FONDEN, der gør det
muligt for os fremadrettet at kunne tilbyde kompetenceudvikling inden for kønsbevidst naturfagsundervisning. Vi vil blandt andet gerne styrke lærernes bevidsthed om brugen af stereotyper og styrke deres handlekompetencer inden for feltet. Projektet tager udgangspunkt i engineering som undervisningsmetode og indledes med et observationsstudie, der skal kortlægge,
hvilke udfordringer lærerne møder i relation til køn. Resultaterne fra studiet bruges til at tilrettelægge et helt nyt kompetenceudviklings-modul med fokus på køn.
Også på klima-området har vi modtaget fondsdonation fra VILLUM FONDEN. I samarbejde
med Professionshøjskolen VIA skal vi de næste tre år udvikle i alt syv undervisningsforløb med
inddragelse af klimaeksperter fra danske virksomheder og interesseorganisationer. Med brug af
engineering-metoden skal eleverne opleve, at de selv kan designe teknologiske løsninger på
hverdagsudfordringer, der kan afbøde effekterne af klimaforandringerne. Formålet er at udvikle
motiverende klimaundervisning til elever fra 1.-10. klasse, som udvikler elevernes teknologiske
dannelse og handlekompetence i forhold til at skulle håndtere en fremtid præget af store klimaudfordringer.
I august fik vi bevilget midler hos Teknologipagten til at afprøve og udvikle tre undervisningsforløb til udskolingen, der integrerer engineering, computermodeller og teknologiforståelse i
matematik og naturfagene i grundskolen. Med helt nye undervisningstilgange skal elever anvende og redesigne computermodeller i relation til et fagligt problemfelt. Forløbene vil afspejle den måde, som ingeniører og forskere anvender modellering på. Det gælder fx forskere, der
arbejder med modelleringer af coronasmitte eller ingeniører, der ’tester’ teknologi med computersimulering i udviklingsfasen. Vi forventer, at forsøgsfaget teknologiforståelse bliver indført
som ny faglighed i grundskolen. Undersøgelser viser imidlertid, at lærerne efterspørger undervisningsmidler til at kunne arbejde med teknologiforståelse i matematik og naturfagene, og
hensigten med pilotprojektet er netop at imødekomme dette behov for nye typer af undervisningsforløb.

16 kommuner i fuld gang med engineering
Flere og flere kommuner er blevet bevidste om, at engineering kan løfte deres elever i naturfag
og henvender sig til os med ønsket om at høre mere om vores arbejde. Der er nu 16 kommuner
med i det landsdækkende program Engineering i skolen, hvor en lang række lærere deltager i
kompetenceløft og får inspiration til, hvordan de kan integrere engineering i deres naturfagsundervisning. Udbredelse af engineering i skolen fortsætter for fuld kraft i 2022.
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Tak for at stille op:
Virksomheder åbner dørene for unge
Tak til alle partnere, der i forbindelse med vores opfinderkonkurrence Science Cup har haft
besøg af gymnasieelever hen over de seneste par måneder. Det har været en stor oplevelse for
eleverne at få indblik i jeres måder at arbejde med innovation og produktudvikling på. Både
lærere og elever har givet meget positive tilbagemeldinger: De oplevede engagerede medarbejdere, der tog godt imod dem. Det er første gang, at Engineer the Future er tovholder på Science Cup, som i år omfatter 500 elever fra gymnasier over hele landet. Som indledning til konkurrencen deltog eleverne i innovationsworkshops i oktober, og de er nu i fuld gang med at
udvikle deres eget produkt frem mod finalen i april. Vi arbejder på at opskalere Science Cup,
så endnu flere elever deltager næste år.
Jeres eksperter skaber begejstring i klasseværelserne
Helt nye evalueringer slår fast, at det virker, når jeres medarbejdere og studerende tager rundt
på landets skoler og gymnasier som del af Book en ekspert. I grundskolen viser vores analyser,
at 30% af eleverne udtrykker, at de efter et ekspertbesøg har fået mere lyst til at arbejde med
naturvidenskab, teknologi eller matematik som voksne. Særligt hos piger er stigningen markant. I gymnasiet er det over halvdelen af eleverne, der på baggrund af besøget, får større lyst
til undersøge om en teknologi- eller naturvidenskabelig uddannelse er noget for dem, og næsten alle elever tilkendegiver, at besøget giver dem en god ide om, hvad naturvidenskab og
teknologi kan bruges til i samfundet. Sidste år nåede vi op på knap 250 besøg landet over,
hvilket svarer til, at der i gennemsnit er mere end ét besøg på alle skoledage året rundt.
Vi har fået produceret en kort video om Book en ekspert i gymnasiet, der fortæller om ordningen og viser, hvad eleverne får ud af at møde en rollemodel. I er velkomne til at dele linket til
videoen internt i jeres organisation og gerne med invitation til at blive ekspert i ordningen. Alle
eksperter deltager i et kursus, der styrker deres kommunikations- og formidlingsevner, og som
klæder deltagerne på til, hvordan de kan engagere eleverne under et besøg. Eksperterne arbejder frivilligt, og vi vil gerne sende alle en stor tak for indsatsen. Har I medarbejdere, der er interesserede i at blive eksperter, kan de skrive til lise@engineerthefuture.dk. Se video her.

Vi står sammen i den offentlige debat
Flere af jer har medvirket i kronikker og debatter gennem det seneste år. Det styrker den fælles
gennemslagskraft, når store danske virksomheder og organisationer taler med én stemme. Senest har vi haft et fælles debatindlæg i Jyllands Posten Finans, som handlede om behovet for
mere praksisnær undervisning i gymnasiet. I forbindelse med Engineering Day i november fik
vi desuden omtale i over 20 lokale og regionale medier. Læs indlægget i Finans her: Topchefer:
Mere praksisnær undervisning, tak - FINANS
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Vores arbejde er baseret på viden
Ny kampagne om studievalg på vej
Med udgangspunkt i vores nye store analyse af danske unge er vi i gang med at tilrettelægge en
ny studievalgskampagne, der skal få flere til at vælge en STEM-uddannelse. Analysen, der er
foretaget af Epinion, viser, at særligt studiemiljøet har stor betydning for de unges studievalg,
ligesom det er vigtigt for dem, at deres kommende uddannelse er bred og åbner mange muligheder. De indsigter har vi taget med i tilrettelæggelsen af vores kommende kampagne. Vi vil
gøre det tydeligt for de unge, at de bliver en del af et attraktivt fællesskab, hvis de vælger en
STEM-uddannelse, og at de med den uddannelse kan se ind i en alsidig og varieret karriere.
Klogere på rollemodeller
Den 16. december afholdt vi webinaret ’Rollemodeller – virker det? Her diskuterede førende
eksperter rollemodellers betydning for unges uddannelsesvalg og interesse for naturvidenskab
og teknologi, og vi præsenterede data fra nye evalueringer af Book en ekspert, der overordnet viser, at ja besøgene får elevernes interesse til at stige i både grundskole og gymnasie. Vi dykkede
desuden ned i, hvilken betydning køn har, når vi taler rollemodeller. Er du nysgerrig på webinaret, kan du lytte til podcasten, der samler de vigtigste pointer fra diskussionerne. Lyt med her.

Hvad kommer der til at ske?
Partnerevent – bliv klogere på den unge generation af medarbejdere
Hvem er de danske unge? Hvilke forventninger har de til studie og karriere? Og hvordan kan
man som virksomhed gøre sig attraktiv over den unge generation? Det bliver nogle af de emner,
vi kommer ind på i vores kommende event om den unge generation, som I vil blive inviteret til
i løbet af foråret. Vi vil dele en række af de analyser af unge, som vi har fået foretaget og perspektivere resultaterne med oplæg fra eksperter og naturligvis fra de unge selv. Glæd jer til at
blive klogere.
Flere gymnasieelever skal arbejde hands on
Med udgangspunkt i de erfaringer vi har høstet fra vores pilotprojekter med engineering i gymnasiet, er vi ved at formulere en ansøgning til flere fonde, så endnu flere danske gymnasieelever får mulighed for at arbejde problemløsende og virkelighedsnært. Eleverne skal opleve, at
de med de naturvidenskabelige fag kan være med til at løse nogle af samfundets helt store udfordringer. Vi ved fra vores arbejde i grundskolen, at engineering-undervisning motiverer elever
og håber derigennem at få flere til at overveje en uddannelse inden for STEM. Fondsmidlerne
skal bruges til at opkvalificere gymnasielærere inden for engineering.
Ses vi på Folkemødet?
Også i år planlægger vi at være til stede på Folkemødet på Bornholm. Sidste år måtte vi pga
COVID-19 afvikle Folkemødet med debatter i IDA-huset på Kalvebod Brygge, men indtil videre
regner vi med, at dette års Folkemøde foregår på Bornholm med møder og debatter i vores store fælles telt. Målet er at få politikere og meningsdannere i tale og i fællesskab gøre opmærksom på vores uddannelsespolitiske mærkesager. Har I forslag til emner eller debattører, som I
mener kunne være relevante, er I velkomne til at skrive til jens@engineerthefuture.dk.

