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FORORD

Regionsrådet ønsker med dette temaindblik at sætte fokus på behovet for at flere
unge vælger en teknisk og naturvidenskabelig uddannelse (TekNat-uddannelser).
De nordjyske virksomheder er midt i
omstillingen til Industri 4.0 som vil stille
ændrede krav til de kompetencer, som
virksomhederne efterspørger.
Analysen ”Fremtidens Kompetencer”
viser at der i stigende grad bliver efterspørgsel på arbejdskraft som har en
uddannelsesmæssig baggrund inden for
netop de tekniske og digitale områder.
Erhvervsuddannelserne bliver mere
specialiserede og stiller højere krav til teknisk kunnen, og der er en efterspørgsel på
dimittender fra både UCN og AAU med
TekNat-baggrund.

mittender en mere glidende overgang til
arbejdsmarkedet.
Vi håber at vi i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne kan være med til at
igangsætte forandringstiltag som sikrer
at flere vælger, og gennemfører en TekNat-uddannelse og på sigt imødekommer
det nordjyske erhvervslivs efterspørgsel
på disse kompetencer.
Rigtig god læselyst

Ulla Astman,
Regionsrådsformand,
Region Nordjylland

Region Nordjylland er en vigtig spiller
i udviklingen af tilstrækkelige TekNat-kompetencer i Danmark. Rapporten
”Danske styrkepositioner og kompetencebehov på IKT-området” viser at Aalborg
Universitet sammen med DTU står for
halvdelen af den danske IKT-forskning,
og AAU har desuden allerflest samarbejdsrelationer med IKT-virksomheder.
AAU sikrer måske derved sine TekNat-diNORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2018 TEMA
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INDLEDNING

Temaindblik om teknisknaturvidenskabelige uddannelser

Temaindblikket fokuserer på hvad der karakteriserer de unge der vælger en TekNat-uddannelse i Region Nordjylland efter gennemført
ungdomsuddannelse, på tilgang og gennemførsel på overordnede TekNat-retninger samt
nordjyske TekNat-dimittenders beskæftigelsesgrad og indkomstniveau.
TekNat dækker over et væld af teknisk-naturvidenskabelige uddannelser og bruges ofte
synonymt med STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) og IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi). I dette temaindblik zoomer vi ind på seks retninger som
TekNat-uddannelserne kan opdeles i, nemlig
ingeniør, teknik, it, bio, mat/fys/kemi og øvrige
natur, samt niveauerne KVU (erhvervsakademiuddannelser mv.), MVU (professionsbacheloruddannelser m.fl.) og universitetsuddannelsernes bachelor- og kandidatniveauer.
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Analysen bakkes op af et interaktivt dashboard-værktøj hvor samtlige resultater fra
analysen kan findes. Derudover er der mulighed for at lave andre udsnit og få vist en større
detaljeringsgrad end i nærværende analyse.
Dokumentation af tallene er ligeledes at finde
i dashboard-værktøjet. Her har du som læser
mulighed for selv at lave de nedslag som du
gerne vil blive klogere på.
Værktøjet kan findes på følgende link:

www.langegruppen.dk/rn_temaindblik_
teknat2018/
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Temaindblikket
bakkes op af
et interaktivt
dashboardværktøj hvor
samtlige
resultater fra
analysen kan
findes.
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VIGTIGSTE RESULTATER

TekNat i Nordjylland
44% flere
studenter
siden 2005. 19%
flere med TekNat-profil.

Htx fordoblet
siden 2005.
Under 1/3 er
kvinder.

TekNat
på ungdomsuddannelser

Andel med
TekNat-profil
på stx er faldet
fra 55% til under
40%.
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DE FAGLIGT STÆRKE
HAR TEKNAT-PROFIL:
Karaktergns. over 10:
1 ud af 2 har TekNat-profil
Karaktergns. under 4:
1 ud af 5 har
TekNat-profil
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70% øget tilgang
til videregående
uddannelser siden
2008. 87% øget
tilgang til TekNat.

Overgang
til TekNat på
videregående
uddannelse

54% af TekNatstudenterne vælger
TekNat-uddannelser.
13% af øvrige studenter
vælger TekNatuddannelser.
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FRAFALD
FØRSTE STUDIEÅR:

TekNat: 18%
Øvrige: 16%

FÅ KVINDER
PÅ TEKNAT:
TekNat:
78% mænd
22% kvinder
Øvrige:
37% mænd
63% kvinder

På TekNatvideregående
udddannelse

Mænd og
kvinder har
samme frafald
på TekNat.
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TEKNAT-DIMITTENDER
HAR 5 ÅR EFTER
UDDANNELSE MEGET HØJ
BESKÆFTIGELSE:

TekNat: 98,2%

99,8% af de
it- og teknikuddannede med
kort uddannelse
er i job.

Øvrige: 97,0%

Efter TekNatvideregående
udddannelse

Beskæftigelsen
for nyuddannede
TekNat’ere er stærkt
konjunkturfølsom.
Beskæftigelsen for
erfarne TekNat’ere er
mere stabil.

Lønnen for
TekNat-uddannede
er lidt højere end
for andre
uddannede.
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Resumé

I Nordjylland har man oplevet en stigning både absolut og relativt i mængden
af TekNat-uddannede dimittender.
I forhold til landets øvrige regioner
dimitterer Nordjylland andelsmæssigt
allerflest TekNat-uddannede. Regionen
uddanner rigtig mange civilingeniører
og har stærke professionsbacheloruddannelser inden for bl.a. byggeteknik,
bygningskonstruktion og maskinmester, og disse retninger udgør derfor
en stor del af TekNat-kapaciteten i
Nordjylland.
Tilgangen til teknisk-naturvidenskabelige videregående uddannelser er i
Nordjylland fordoblet i perioden 20082016 fra 1.324 til 2.610 nye studerende,
mens tilgangen til andre videregående
uddannelser er steget med 74 pct. i
samme periode. Til sammenligning er
TekNat- og ikke-TekNat-uddannelser i
resten af landet steget med hhv. 71 og
43 pct. i samme periode. Den imponerende udvikling i Nordjylland viser
at de nordjyske uddannelser og især
TekNat-uddannelserne er populære og i
stand til at tiltrække stadig flere unge.
De TekNat-uddannede fra Nordjylland har virkelig høj beskæftigelse. De
er (uafhængig af tid, uddannelsesinstitution, uddannelsesniveau og køn)
i højere grad beskæftigede end både
dimittender fra øvrige videregående uddannelser i regionen og TekNat-uddannede fra resten af landet. Lønmæssigt
ligger de TekNat-uddannede lidt højere
end dimittender fra andre videregående
uddannelser i regionen. Der er derfor ingen grund til at tro at efterspørgslen på
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teknisk-naturvidenskabeligt uddannede
fra Nordjylland er mættet. Tværtimod!
Hvis regionen i fremtiden skal fortsætte med at øge den høje produktion af
TekNat-uddannede, kræver det imidlertid at der fokuseres skarpt på fødekæden til de teknisk-naturvidenskabelige
uddannelser. Den går fra de afsluttende
år i grundskolen, via de gymnasiale uddannelser og udmønter sig i overgangen
til de videregående uddannelser. For der
er udfordringer der bør adresseres hele
vejen rundt.

De TekNat-uddannede
fra Nordjylland har
virkelig høj
beskæftigelse.
De er i højere grad
beskæftigede end
dimittender fra
øvrige videregående
uddannelser og
TekNat-uddannede
fra resten af landet.
1. UDFORDRING:
Meget få unge kvinder på htx og
faldende fokus på TekNat på stx
TekNat-fagene i gymnasiet tiltrækker i
langt højere grad de unge mænd end de
unge kvinder. Selvom forskellen mellem

kønnene er indsnævret noget siden 2005,
er der ingen tegn på at vi nærmer os
en situation hvor lige mange mænd og
kvinder vælger TekNat-fag på højniveau.
Forskellen mellem kønnene kommer især af at den positive udvikling i
antallet af studenter med TekNat-fag
skyldes en øget tilgang til htx som er en
uddannelse der appellerer langt mere til
unge mænd end kvinder.
Den vedblivende kønsforskel i andelene med TekNat-fag på A-niveau – også
uden for htx – inviterer til et øget fokus
på at vække pigers interesse for teknik
og naturvidenskab allerede tidligt i
uddannelsesforløbet.
Denne udfordring udfoldes i afsnittet
”Teknisk-naturvidenskabelige A-niveaufag på gymnasierne”.

Anbefaling: Det anbefales at htx-uddannelserne arbejder målrettet på at skabe et miljø der tiltrækker flere kvindelige
elever. Samtidig er det vigtigt at det
teknisk-naturvidenskabelige fagområde
på stx styrkes så kvinderne heller ikke
her bremses på deres vej til TekNat-uddannelserne.

2. UDFORDRING:
Faldende andele af studenter
med TekNat-fag på A-niveau
– muligvis som konsekvens af
uddannelsesspecifikke
adgangskrav
Mens antallet af studenter fra 2005 til
2016 er steget med 44 pct., er antallet af
studenter med et eller flere TekNat-fag
på A-niveau i samme periode kun steget
NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2018 TEMA

med 19 pct. Der er således sket et fald
i andelen af studenter som vælger TekNat-fag på A-niveau.
Faldet er sket samtidig med indfasningen af gymnasiereformen fra 2005
(hvor stx-uddannelsens overordnede
retningsopdeling på en sproglig og matematisk linje blev udfaset) og i samme
periode som indførelsen af fagspecifikke
adgangskrav til de fleste videregående
uddannelser (herunder næsten alle TekNat-uddannelser). Med gymnasiereformen indførtes et grundforløb hvormed
elevernes uddannelsesretningsvalg blev
udskudt, og eleverne fik samtidig større
frihed til at sammensætte fag efter interesse. Samtidig har adgangskravene til
de videregående uddannelser betydet at
det specifikke uddannelsesvalg i højere
grad er flyttet frem til nu at ligge på
gymnasieuddannelsen, mod før at have
ligget i overgangen mellem gymnasium
og videregående uddannelse.
Med specifikke adgangskrav er det
typisk en forudsætning for at kunne
begynde på en TekNat-uddannelse at
den studerende har A-niveaufag fra det
teknisk-naturvidenskabelige område.
Sammenhængen mellem valget af videregående uddannelse og TekNat-gymnasiefag er stærkest for universitetsuddannelserne og svagest for de korte
videregående uddannelser. Skal tilgangen til TekNat-uddannelserne øges,
skal der enten være flere studenter med
TekNat-fag på A-niveau, eller flere af
studenterne med TekNat-højniveaufag
skal vælge en videregående TekNat-uddannelse.
NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2018 TEMA

Reformen og ændringen af tidspunktet for uddannelsesvalget synes tilsammen at have haft en negativ effekt på de
unges tilbøjelighed til at vælge TekNat-fag på højniveau i gymnasiet.
Undervisningsministeriets statistik
påviser stigende karaktergennemsnit i
årene op til 2016 på tværs af de gymnasiale uddannelser. Såfremt man ikke
køber at der er sket et intelligensmæssigt
kvantespring i den unge befolkning,
peger stigningen på en inflation i karaktergivningen hvilket også støttes af
debatten om for mange tildelte 12-taller
på alle uddannelsesniveauer.

De nordjyske
TekNat-uddannelser er
mere mandsdominerede
end TekNatuddannelserne
i landets øvrige
regioner.

Det kan også tænkes at inflationen i karaktergennemsnit og derved i
adgangskvotienter til de videregående
uddannelser har gjort de unge strategiske i deres valg af højniveaufag. Frem
for at vælge efter interesse går de unge
måske uden om fag som matematik og
fysik der kan opleves som svære at opnå
topkarakter i.

Denne udfordring udfoldes ligeledes i
afsnittet ”Teknisk-naturvidenskabelige
A-niveaufag på gymnasierne”.

Anbefaling: Det anbefales at det
undersøges hvad gymnasiereformen i
samspil med indførelsen af specifikke
adgangskrav til videregående uddannelser har betydet for gymnasieelevernes valg af TekNat-fag. Det bør også
undersøges om det øgede fokus på
karaktergennemsnit har haft uønskede
effekter på gymnasieelevernes fagvalg.
Planer om at ændre 7-trinsskalaen bliver
allerede drøftet på ministerielt niveau,
og derudover kan uddannelsesvejledere
i Nordjylland instrueres i at neddrosle
fokusset på karakterer i deres samtaler
med unge.

3. UDFORDRING:
TekNat-fag er mest for
de dygtigste elever
Det er bemærkelsesværdigt, omend
måske ikke overraskende, at det primært
er de fagligt stærkeste unge mænd og
kvinder som tager TekNat-fag på A-niveau. Denne observation peger på at det
faglige spring fra folkeskole til gymnasial uddannelse udgør en hindring
for at flere unge tager TekNat-fag på
højniveau.
Underbygningen af denne udfordring
er også at finde i afsnittet ”Teknisk-naturvidenskabelige A-niveaufag på
gymnasierne”.

Anbefaling: Det anbefales at der
fortsat sættes fokus på at styrke naturResumé
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videnskab og teknik på grundskolens
afgangstrin, herunder at TekNat-fagene
i uddannelsesvejledningen præsenteres
som gennemførlige for alle elever.

4. UDFORDRING:
For få kvinder på teknisknaturvidenskabelige
videregående uddannelser
Mænd udgjorde hele 78 pct. af tilgangen
til de nordjyske TekNat-uddannelser
i 2016. Hermed er de nordjyske TekNat-uddannelser mere mandsdominerede end TekNat-uddannelserne i landets
øvrige regioner hvor mænd udgør 69
pct. af tilgangen. Kønsubalancen på TekNat-uddannelserne udgør en udfordring
og et potentiale. Skal TekNat-uddannelserne udvikle sig yderligere, skal de nødvendigvis have bedre fat i de kvindelige
studenter.
Køns- og gymnasieuddannelsesprofilen ved tilgang til TekNat-uddannelserne er væsentlig forskellig fra profilen ved
tilgang til andre videregående uddannelser. TekNat-uddannelserne rekrutterer
især mænd fra htx og stx, hvorimod
kvinder fra stx udgør den klart største
enkeltgruppe på de øvrige videregående uddannelser. Her rekrutteres også
mange fra de andre uddannelser, men
ikke fra htx som altovervejende – og
efter hensigten – uddanner studenter til
de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser.
Denne udfordring belyses i afsnittet
”Rekruttering til teknisk-naturvidenskabelige videregående uddannelser”.
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Anbefaling: Det anbefales at alle
TekNat-uddannelserne i regionen arbejder målrettet på at tiltrække langt flere
kvindelige studerende.

5. UDFORDRING:
Højt frafald på de teknisknaturvidenskabelige uddannelser
Der er overordnet højere afbrud blandt
nordjyske studerende end blandt studerende i de øvrige regioner, og TekNat-studerende falder i højere grad fra
deres studie end studerende på andre
uddannelser på tværs af regionerne.

Der er højere afbrud
blandt nordjyske
studerende end blandt
studerende i de øvrige
regioner, og TekNatstuderende falder
i højere grad fra.

gymnasie til videregående uddannelse.
Hvis den naturvidenskabelige ballast fra
grundskole og gymnasie styrkes, vil flere
nok opleve en videregående TekNat-uddannelse som gennemførlig.
Kvindelige studerende afbryder i mindre grad end mændene på TekNat-uddannelser. Dette vidner om et studiemiljø der trods sin skæve kønsfordeling er
gunstigt for kvindelige studerende.
Udfordringen udfoldes i afsnittet
”Frafald på teknisk-naturvidenskabelige
videregående uddannelser”.

Anbefaling: Det anbefales at årsagerne til det høje frafald fra TekNat-uddannelserne i regionen analyseres nærmere,
eksempelvis ved inddragelse af erfaringerne fra EVA-rapporten ”Studiestartens
betydning for frafald på videregående
uddannelser”. Det kan evt. undersøges
om der kan etableres positive incitamenter til øget fokus på en blødere faglig
overgang fra gymnasiet gennem længere
introforløb på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Det høje frafald i Nordjylland findes
især hos ingeniørstuderende på mellemlange videregående uddannelser og hos
studerende på klassiske naturvidenskabelige universitetsuddannelser såsom
matematik, fysik og kemi.
Problematikken spejler måske at det
faglige spring ikke kun er for højt fra
grundskole til gymnasie, men også fra
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Dimittender fra teknisknaturvidenskabelige uddannelser
I Nordjylland er antallet af personer der
hvert år dimitterer fra videregående uddannelser, steget siden 2003. Procentvis
har væksten været størst hos TekNat-uddannelserne.
I forhold til de øvrige regioner dimitterer Nordjylland relativt flest TekNat-uddannede. Tallene er opgjort på baggrund
af institutionsudbuddenes beliggenhed,
og den store andel indikerer derfor ikke
kun nordjyske institutioners succes, men
også regionens evne til at tiltrække TekNat-interesserede. Nordjylland er således
en drivkraft for en ændring i befolkningens uddannelsessammensætning hen

mod flere TekNat-uddannede. Hovedstaden uddanner det største antal personer
inden for TekNat.
Det gælder i hele landet at flere mænd
end kvinder dimitterer fra teknisk-naturvidenskabelige videregående uddannelser.
Denne skævhed i kønsfordelingen er
endnu større i Nordjylland end i landets
andre regioner. Samtidig er der samlet
set blandt dimittenderne på regionens
institutioner både flere mænd og kvinder
som vælger uddannelser inden for TekNat-området, end på uddannelsesstederne i andre dele af landet.
Det er ikke de samme teknisk-natur-

videnskabelige uddannelser der udbydes
i regionerne. Derfor er der forskel på
sammensætningen af TekNat-dimittender mellem regionerne.
Den nordjyske tradition for uddannelser til byggetekniker og bygningskonstruktør (primært UCN) og maskinmester (Martec) gør at teknikområdet fylder
meget på de mellemlange videregående
uddannelser. Sammensætningen på
erhvervsakademiuddannelserne (KVU) er
helt identisk med den vi finder i resten af
landet.
Aalborg Universitet har gennem mange
årtier udviklet sine civilingeniøruddan-

TekNat
Ikke-TekNat
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1.130
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Figur 1: Fra 2003 til 2016 er antallet af dimittender fra Region Nordjylland steget mere end 75 pct. fra 3.020 til 5.331. Herunder er antallet
Ikke-TekNat
af dimittender fra TekNat-uddannelserne steget mere end 92TekNat
pct. fra 833 til 1.606.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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30,1% (1.606)
23,6% (3.347)

23,2% (5.632)

22,1% (2.093)

15,2% (596)

Figur 2: Figuren angiver
andelen af alle dimittender
der er fra TekNat-uddannelser
(med antallet af TekNat-uddannede i parentes) fordelt
på beliggenhedsregion for
institutionen. I afgangsåret
2016 er 30,1 pct. af alle Region Nordjyllands dimittender
fra TekNat-uddannelser, mens
andelen for de øvrige regioner
er under 25 pct. – og for Region Sjælland under 20 pct.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 ©
på data fra Danmarks Statistik

Nordjylland

Midtjylland

Hovedstaden

nelser, og universitetet er efter DTU
landets næststørste uddannelsesinstitution for civilingeniører. Omvendt er
uddannelserne inden for bio- og mat/
fys/kemi-området relativt små i regionen. Der er derfor blandt de nordjyske
TekNat-kandidater forholdsvist flere
ingeniører og andre teknikuddannede
end i resten af landet.
Med bl.a. Aalborg Universitets store
volumen på ingeniøruddannelserne
ligner Region Nordjyllands TekNat-profil Hovedstadens langt mere end de
andre tre regioners. De enkelte regioners
TekNat-profiler kan udforskes nærmere i
dashboard-værktøjet.

Syddanmark

Sjælland

Mænd
Kvinder

50,0%
36,9%

13,8%

Nordjylland

12,0%

Øvrige regioner

Mand
Kvinde
Figur 3:
I Region Nordjylland i afgangsåret 2016 er 50,0 pct. af alle mandlige dimittender
fra TekNat-uddannelser, mens 13,8 pct. af alle kvindelige dimittender er fra TekNat-uddannelser. De tilsvarende tal for de øvrige regioner er 36,9 pct. for mandlige dimittender og 12,0
pct. for kvindelige dimittender. Tallene er opgjort på institutionsbeliggenhed.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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Efterspørgsel på teknisknaturvidenskabelige dimittender
Arbejdsmarkedet for nyuddannede fra
videregående uddannelser er generelt
konjunkturfølsomt hvilket nyuddannede
i Region Nordjylland også oplever. I årene
op til finanskrisen i 2008 var der en ophedet økonomi og tilsvarende en meget
høj beskæftigelsesgrad som sidenhen er
blevet erstattet med en faldende beskæftigelsesgrad for nyuddannede. Vi ser at
beskæftigelsesgraden for nyuddannede
har fundet et nyt, lavere niveau end i
årene op til krisen.
Specielt arbejdsmarkedet for nyud-

EFTERSPØRGSEL PÅ
TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE
DIMITTENDER
Høj beskæftigelsesgrad og høj løn opfattes
som udtryk for at der er brug for teknisk-naturvidenskabelige kompetencer i erhvervslivet.
Der anvendes gennemsnitlig, normeret månedsløn og beskæftigelsesgrad for henholdsvis det 1. år og 5. år efter endt uddannelse.
Dimittender indgår så længe uddannelsen
er deres senest fuldførte, de ikke er under
uddannelse, og såfremt der foreligger data for
dem. Alle oplysninger stammer fra arbejdsmarkedsregistret (AMRUN og AMRTN).

TekNat
Ikke-TekNat

dannede TekNat’ere (f.eks. industri og
produktion) har været påvirket af denne
udvikling. Dog er TekNat’erne hurtigt
kommet på fode igen, og nyuddannede
TekNat’ere med afgang efter 2009 har
således en beskæftigelsesgrad der er 2-3
procentpoint højere end for de øvrige
dimittender.
Modsat de nyuddannede er beskæftigelsesgraden for TekNat-uddannede med
fem års anciennitet meget høj og mere
stabil. Det samme gælder for dimittender fra øvrige uddannelser. Den lavere

1. år efter endt uddannelse
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Figur 4.1: Det tidligste afgangsår, 2007, viser beskæftigelsesgraden i kriseåret 2008. Tallene er opgjort på beliggenhed for afgivende
institution. I Region Nordjylland har beskæftigelsesgraden for nyuddannede (1. år efter endt uddannelse) været faldende fra omkring
97-98 pct. for nyuddannede med afgang i 2007 til 86-87 pct. for nyuddannede med afgang i 2013. Nyuddannede TekNat’ere har oplevet
et større fald i årene umiddelbart efter finanskrisen (afgangsårene 2007-2009) end ikke-TekNat’ere, mens de i højere grad har været
beskæftigede end ikke-TekNat’ere derefter.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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beskæftigelsesgrad for nyuddannede er
således udelukkende noget som karakteriserer perioden kort tid efter indtrædelse
på arbejdsmarkedet.
Ligesom de nyuddannede er de TekNat-uddannede med fem års anciennitet
tydeligt mere konjunkturfølsomme end
andre uddannelsesgrupper. Vi ser at
TekNat-dimittender fra 2004 og 2005
i mindre grad er beskæftigede i årene
umiddelbart efter krisen end ikke-TekNat’ere. Omvendt har beskæftigelsen
hos TekNat’ere med 5 års anciennitet i

de seneste par år været højere end hos
andre uddannelsesgrupper. Den øgede
konjunkturfølsomhed hos TekNat’ere
hænger sammen med at de i langt højere
grad end andre uddannelsesgrupper
finder arbejde i det private.
Generelt synes der at være en soliditet
i efterspørgslen på de teknisk-naturvidenskabelige professioner. Kun i årene
lige efter finanskrisen 2008 oplevede de
TekNat-uddannede ikke at have højere
beskæftigelse end personer med andre
videregående uddannelser.

TekNat
Ikke-TekNat

Den relativt høje beskæftigelsesgrad
for TekNat’ere dimitteret i Region Nordjylland gør sig ikke gældende i de øvrige
regioner. Her er beskæftigelsesgraden for
dimittender fra hhv. teknisk-naturvidenskabelige og øvrige uddannelser tæt på at
være ens.
Samtidig har TekNat-dimittender fra
Region Nordjylland generelt lettere ved
at finde arbejde end dimittender fra de
øvrige regioner. Der er noget særligt over
at have læst en teknisk-naturvidenskabelig retning i Region Nordjylland.

5. år efter endt uddannelse
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Figur 4.2: Det tidligste afgangsår, 2003, viser beskæftigelsesgraden i kriseåret 2008. Beskæftigelsesgraden for dimittender med fem
års anciennitet (5. år efter endt uddannelse) er over 95 pct. med mindre forskelle på tværs af TekNat- og ikke-TekNat-uddannelser.
Dimittender fra TekNat-uddannelser i Nordjylland har for afgange i 2004 og 2005 i mindre grad været beskæftigede 5 år efter dimission –
altså i kriseårene 2009 og 2010 – end dimittender fra ikke-TekNat-uddannelser, mens senere afgange fra TekNat-uddannelser har oplevet
højere beskæftigelse end ikke-TekNat’ere.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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Nordjyske TekNat’eres højere beskæftigelsesgrad gør sig også gældende på
tværs af uddannelsesniveauer, og især på
de korte videregående uddannelser er der
en meget højere beskæftigelsesgrad for
TekNat’ere end for øvrige dimittender.
Der er en særlig høj efterspørgsel på ITog teknikuddannede på dette uddannelsesniveau.
For de mellemlange videregående
uddannelser er der ingen særlig forskel
på beskæftigelsesgraden. Mens f.eks.
diplomingeniører i TekNat-gruppen
generelt er eftertragtede, er blandt andre
sygeplejersker og pædagoger for de øvrige
dimittender det også. For de lange videregående uddannelser finder TekNat’ere
i lidt højere grad beskæftigelse end de
øvrige dimittender.
Mænd og kvinder med en TekNat-uddannelse er fem år efter dimission i lidt
højere grad beskæftigede end ikke-TekNat-uddannede af samme køn. Både
blandt TekNat’ere og ikke-TekNat’ere er
der bemærkelsesværdigt en kønsforskel
på 1 procentpoint til mændenes fordel,
men der er altså ikke tale om at kønsforskellen er mere grel på TekNat-området.
I Nordjylland er der ikke stor forskel
i løn på om man har dimitteret fra en
TekNat-uddannelse eller ej. For dimittender med fem års anciennitet tegner
der sig en forskel i den gennemsnitlige,
normerede månedsløn på 1.200 kr. og for
nyuddannede en forskel på 600 kr. – begge i de TekNat-uddannedes favør. Løn- og
kønsforskelle kan udforskes yderligere i
dashboard-værktøjet.

TekNat
Ikke-TekNat

98,2%

97,0%

96,8%

Nordjylland

96,7%

Øvrige regioner

TekNat for TekNatIkke-TekNat
Figur 5: Figuren viser beskæftigelsesgraden
og ikke-TekNat-dimittender med
fem års anciennitet som havde afgang i 2009, fordelt på beliggenhedsregion for afgivende
institution. TekNat’ere fra Region Nordjylland har en beskæftigelsesgrad på 98,2 pct. hvilket
er 1,2 procentpoint højere end ikke-TekNat’ere. I de øvrige regioner har TekNat’ere en beskæftigelsesgrad på 96,8 pct., kun 0,1 procentpoint højere end for ikke-TekNat’ere.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik

KVU 99,8%
TekNat

MVU 97,6%
KAND 98,2%

KVU 93,6%
Ikke-TekNat

MVU 97,4%
KAND 97,0%

Figur 6: Figuren viser beskæftigelsesgraden for nordjyske dimittender med fem års anciennitet med afgang i 2009 fordelt på TekNat-gruppe og uddannelsesniveau. Beskæftigelsen for
TekNat-dimittender fra Region Nordjylland er for alle uddannelsesniveauer over 97,5 pct.,
mens den for de øvrige dimittender på alle uddannelsesniveauer er under. Herunder er der
en forskel i beskæftigelsesgrad for KVU’ere på 99,8 pct. (næsten fuld beskæftigelse) og 93,6
pct. for hhv. TekNat og ikke-TekNat, for MVU’erne på 97,6 pct. og 97,4 pct. og for LVU’erne
98,2 pct. og 97,0 pct.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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Teknisk-naturvidenskabelige
A-niveaufag på gymnasierne
Vigende interesse for
TekNat i gymnasiet
Interessen for TekNat har i gymnasiet
været faldende siden 2005. Der er således
en mindre andel som afslutter deres
gymnasieuddannelse med TekNat-fag på
A-niveau i dag, end tilfældet var for 10 år
siden. Denne udvikling er sket både hos
mænd og kvinder og ses i hele landet.
I 2005 gennemførtes en stor reform af
stx hvor den overordnede retningsopdeling på sproglig og matematisk linje blev
udfaset til fordel for friere fag- og niveau-

TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE
A-NIVEAUFAG PÅ GYMNASIERNE
I analysen defineres TekNat-studenter
som alle studenter fra stx, htx, hhx og hf
som på deres eksamensbevis har mindst ét
TekNat-fag på A-niveau. Som TekNat-fag
regnes matematik, fysik, kemi, biologi,
bio-teknologi, geovidenskab, informatik,
it, teknikfag (alle), kommunikation/it
og teknologi. Idet alle htx-studenter skal
have et teknikfag på A-niveau, regnes alle
htx-studenter som TekNat-studenter.

sammensætning på uddannelsen. Det er
samtidig med at denne reform indfases,
at vi ser et fald i andelen af stx-elever som
tager TekNat-fag på A-niveau.
Faldet i andelen med TekNat-fag er
også sket samtidig med indførelsen af
specifikke adgangskrav til videregående
uddannelser fra 2008 som betyder at de
fleste uddannelser på professionsbachelor- og universitetsniveau i dag stiller krav
om et eller flere fag på A-niveau. Meget
tyder således på at det fremrykkede
uddannelsesretningsvalg, som valget af
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Figur 7: Figuren viser andelen af kvinder og mænd der afslutterMænd
deres gymnasiale
uddannelse med mindst ét TekNat-fag på A-niveau.
Kvinder
Andelene er for Region Nordjylland og er for hvert køn fordelt på år. Kønnene har nærmet sig hinanden i Region Nordjylland og ligger i 2016
11,3 procentpoint fra hinanden, hvor det i 2005 var hele 16,1 procentpoint. Samme tendens til faldende andele ses i hele landet. I de øvrige
regioner er andelene som afslutter med TekNat-fag på A-niveau i 2016 en smule højere, nemlig 32 pct. for kvinder og 43 pct. for mænd.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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A-niveaufag i gymnasierne reelt er, gør at
færre unge vælger at dygtiggøre sig inden
for det teknisk-naturvidenskabelige
fagområde.
Derudover kan stigningen i karaktergennemsnit med indførelsen af 7-trinsskalaen og bonusregler også tænkes at
spille ind i fagvalget på gymnasierne.
Når adgangskvotienterne stiger, presses
de unge måske til at fravælge fag som
matematik og fysik som kan opleves som
svære at opnå topkarakter i, for at få et så
højt snit som muligt.

Figur 8: Figuren viser antallet af studenter
på stx, hhx, htx og hf sammenlignet med
andelen af studenterne der har taget TekNat-fag på A-niveau. Tallene er for Region
Nordjylland og er for hver gymnasial uddannelsestype fordelt på år.
Alle htx-dimittender er TekNat-dimittender
da alle htx-studenter skal have et teknikfag
på A-niveau. Andelsmæssigt dimitterer
de tekniske gymnasier derfor flest TekNat-dimittender. På de øvrige gymnasiale
uddannelser består TekNat-fagene af mere
naturvidenskabelige fag som matematik,
fysik, kemi, biologi, geografi og it. Antallet
af TekNat-studenter er stabilt over årene på
stx, hf og hhx, mens antallet af htx-studenter
næsten fordobles fra 2005 til 2016.

Eux-uddannelsen er relativt ny hvilket gør
det vanskeligt at se nogen mønstre over
årene. I 2015 havde 39 pct. af dimittenderne
taget TekNat-fag, i 2016 var det 58 pct.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 ©
på data fra Danmarks Statistik
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Antallet af nye studenter i Region
Nordjylland er steget fra ca. 3.500 i 2005
til ca. 5.000 i 2016. Der er således sket
en stigning i antallet af studenter på 44
pct. over disse 11 år. I samme periode er
der sket en stigning i antallet af personer
med TekNat-fag på A-niveau på 19 pct.,
fra 1.466 i 2005 til 1.760 i 2016. Fordi
denne stigning har været mere moderat,
er andelen af TekNat-studenter faldet.

TekNat-fag mest populære
hos fagligt stærke

Stigningen er især sket på htx som næsten er fordoblet i perioden, og hvor alle
studenter skal have mindst ét teknikfag
på A-niveau. På stx er antallet kun steget
lidt på trods af en markant stigning i
antallet af studenter, mens antallet af
personer med TekNat-fag på A-niveau på
hhx og især hf har været meget lav i hele
perioden.

På tværs af uddannelserne viser det sig at
det særlig er de fagligt stærke elever der
søger mod TekNat-fagene. På landsplan
havde 55 pct. af studenterne med 10 eller
derover i samlet eksamensgennemsnit
taget TekNat-fag på A-niveau, og andelen
er lavere, jo lavere eksamensgennemsnittet er.
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Kvinder
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27%

26%
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Figur 9: Figuren viser andelen inden for karaktergrupperne der har taget TekNat-fag, fordelt på køn. Tallene er for Region Nordjylland,
2016. Figuren viser tydeligt at tilbøjeligheden til at vælge TekNat-fag på A-niveau øges betydeligt med elevernes faglige niveau. Figuren viser
samtidig at kønsforskellen i hvor mange der tager TekNat-fag på A-niveau, eksisterer uafhængig af karakterniveauet hos de unge.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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Rekruttering til teknisk-naturvidenskabelige videregående uddannelser
Uddannelsesaktiviteten i Nordjylland
vokser år for år. Der er således sket en
bemærkelsesværdig stigning i tilgangen
til både TekNat og ikke-TekNat-uddannelser i regionen.
Stigningen i TekNat-tilgangen siden
2008 overgår betydeligt både den høje
vækst i tilgangen til ikke-TekNat-uddannelser i regionen og til TekNat-uddannelserne i landets øvrige regioner.

Da denne vækst i andelen som går i
gang med videregående TekNat-uddannelser, er sket samtidig med at andelen af
studenter med TekNat-fag på A-niveau
er faldet, er der en voksende andel af studenterne med TekNat-fag på højniveau
som vælger en videregående TekNat-uddannelse.

REKRUTTERING TIL TENISKVIDENSKABELIGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER
I analysen er anvendt uddannelsesgrupperne
defineret i forbindelse med Udvalg for Kvalitet
og Relevans i de Videregående Uddannelser.
TekNat-uddannelser opfattes i nærværende
rapport som alle videregående uddannelser
inden for de overordnede grupper ingeniør,
teknik, it, bio, mat/fys/kemi og øvrige natur.
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Figur 10: Figuren viser tilgangen til nordjyske videregående TekNat- og ikke-TekNat-uddannelser på bachelor-, KVU- og MVU-niveau for
TekNat
Ikke-TekNat
perioden 2008-2016. I 2016 var der knap 2.500 studerende med tilgang til TekNat-uddannelser på bachelor-, KVU- og MVU-niveau i Region
Nordjylland. Hertil kom ca. 1.000 med tilgang til TekNat-kandidatuddannelser. I perioden er tilgangen til TekNat-uddannelserne steget med
87 pct., mens tilgangen til andre videregående uddannelser er steget med 70 pct. Udviklingen er sket uden væsentligt at ændre størrelsesforholdene mellem kønnene. I 2016 udgjorde mænd 78 pct. af tilgangen, mens 22 pct. var kvinder. Til sammenligning er TekNat-tilgangen
i de øvrige regioner steget med 68 pct. fra 2008 til 2016, mens tilgangen til andre videregående uddannelser er steget med 40 pct. Uden for
Nordjylland udgør mænd 69 pct. af tilgangen, mens 31 pct. er kvinder.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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Rekruttering af studenter med
og uden TekNat-fag på A-niveau
Med de specifikke adgangskrav til
videregående uddannelser blev der fra
2008 og frem stillet krav om særlige fag
og niveauer til de fleste TekNat-uddannelser. Kravene stiger med niveauet for
uddannelserne så der typisk er flere krav
til A-niveau-fag på universitetsuddannelserne, mens kravene begrænser sig til

B-niveau for erhvervsakademiuddannelserne (KVU) m.fl.
Sammenhængen mellem gymnasieelevernes valg af TekNat-fag og TekNat-profilen hos nye studerende på
TekNat-uddannelser er derfor mere eller
mindre givet i kvalifikationskravene til
TekNat-uddannelserne. Skal tilgangen til
TekNat øges yderligere, skal ekstra TekNat-studerende især findes blandt dem

med TekNat-fag på højniveau der påbegynder andre videregående uddannelser.
For studerende på ikke-TekNat-uddannelser gælder dette for ca. en fjerdedel af
tilgangen.

KVU 51%

TekNat

MVU 68%

BACH 79%

KVU 23%

Ikke-TekNat

MVU 24%

BACH 30%

Figur 11: Figuren viser andelen som kommer med A-niveaufag inden for TekNat-området ved tilgang til nordjyske videregående TekNatog ikke-TekNat-uddannelser, i 2016. Opgørelsen omfatter alene personer med gymnasiale eksamener registreret i gymnasiekarakterregistret
(UDGK). Opgørelsen medtager ikke gymnasiale suppleringskurser (herunder sommersuppleringskurser ved universiteterne) og særlige
adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Dermed viser figuren den andel af tilgangen som under deres gymnasieuddannelser har valgt
TekNat-fag på A-niveau. Andelen med TekNat-fag på højniveau vil, når suppleringerne medregnes, være højere. Figuren viser en tydelig
sammenhæng mellem TekNat-fagvalg på de gymnasiale uddannelser og tilgang til videregående TekNat-uddannelser. Sammenhængen er
mindst for uddannelser på KVU-niveau og stærkest på universitetsuddannelserne.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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Køns- og uddannelsesforskelle mellem TekNat
og andre uddannelser
Til trods for TekNat-uddannelsernes
stigende popularitet er der markante
uddannelses- og kønsforskelle mellem
de studerende der påbegynder hhv.
TekNat-uddannelser og andre videregående uddannelser. Tilgangen til TekNat-uddannelserne består således især

af mænd fra stx og htx. Af kvinderne på
TekNat-uddannelser kommer flertallet
fra stx.
Helt anderledes ser det ud på ikke-TekNat hvor kvinder fra stx udgør den
største enkeltgruppe. Mænd og kvinder
fra hf og hhx fylder ligeledes meget på
ikke-TekNat.

TekNat-uddannelserne
rekrutterer altovervejende mænd fra især
stx og htx. Omvendt
rekrutterer ikkeTekNat-uddannelserne
flest kvinder.
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Figur 12: Figuren viser fordelingen af tilgangen til nordjyske videregående TekNat-uddannelser fordelt på køn og adgangsgivende
uddannelse for 2016. TekNat-uddannelserne rekrutterer altovervejende mænd fra især stx og htx. Omvendt rekrutterer ikke-TekNatuddannelserne flest kvinder, og der er større diversitet i hvilke adgangsgivende uddannelser de nye studerende har med i bagagen.
Kønsforskellene er i Nordjylland mere udtalte end i resten af landet.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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Frafald på teknisk-naturvidenskabelige videregående uddannelser
I nærværende opgørelse for videregående
uddannelser er frafaldet opgjort inden for
det første år fra uddannelsesstart. Frafald
omfatter i den anvendte definition både
frafald til anden og ingen uddannelse.
På landsplan og i Nordjylland er der på
videregående TekNat-uddannelser et
højere frafald i forhold til andre videregående uddannelser. Samtidig gælder det at
nordjyske studerende i højere grad falder
fra end studerende i de øvrige regioner.
For de korte videregående uddannelser gælder det imidlertid at nordjyske

studerende i mindre grad frafalder end
studerende fra de øvrige regioner. Det
gælder på tværs af uddannelsesretninger,
men særlig inden for it og teknik hvor
der for det seneste opgørelsesår er en
forskel i procentpoint på hhv. 6,2 og 2,4 i
nordjydernes favør. Dette resultat skal ses
i lyset af at der i Region Nordjylland er
relativt få optagne på de korte videregående uddannelser.
På de mellemlange videregående
uddannelser er det bemærkelsesværdigt
at mere end en tredjedel af de nordjyske

ingeniørstuderende afbryder. Dette står i
kontrast til ingeniørstuderende fra de øvrige regioner hvor kun omkring en femtedel afbryder studiet. Til gengæld frafalder
en mindre andel af de nordjyske it-studerende sammenlignet med studerende fra
øvrige regioner: 14,3 pct. imod 19,4 pct.
Nordjyske studerende på bachelorniveau
frafalder i højere grad inden for TekNat-uddannelser end studerende fra de
øvrige regioner. Samtidig er der et større
frafald på TekNat-uddannelser i forhold
til ikke-TekNat-uddannelserne.

TekNat
Ikke-TekNat

18,1%

17,8%
15,9%

Nordjylland

15,0%

Øvrige regioner

Figur 13: Figuren viser afbrudsprocenten inden for det første år fra uddannelsesstart for videregående uddannelser fordelt på region og
TekNat-gruppe. Afbrudsprocenten er opgjort for studerende der havde tilgang i 2015. For nordjyske studerende er afbrudsprocenten på
TekNat-uddannelser på 18,1 pct., mens den for de øvrige regioner er 17,8 pct. For studerende på Ikke-TekNat-uddannelser vælger 15,9 pct.
at afbryde i Region Nordjylland, mens kun 15 pct. gør det i de øvrige regioner.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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På kandidatniveau er de studerende
efter flere år i universitetsmiljøet mere
erfarne, mere afklarede og dygtigere til
at studere. Dette kommer også til udtryk
i de generelt lave afbrudsprocenter. På
mat/fys/kemi er afbrudsprocenten dog
mere end tre gange så stor i Nordjylland
som i de øvrige regioner. Dette resultat skal ses i lyset af at det er et mindre
antal der i Region Nordjylland vælger
at læse de klassiske naturvidenskabelige
uddannelser. Også på it- og ingeniørkandidatuddannelserne er frafaldet større i

Nordjylland, men til gengæld mindre inden for teknik og øvrig natur. Især inden
for øvrig natur er der niveuaforskel.
Når der dykkes ned i uddannelsesniveau og TekNat-retning, tegner der sig
altså et broget billede. Disse forskelle i
afbrud kan udforskes yderligere i dashboard-værktøjet.
Det er typisk en bekymring at den ulige
kønsfordeling på TekNat-uddannelser
vil skabe maskuliniserede studiemiljøer
som ikke giver plads til de kvinder som
påbegynder uddannelserne. Det er der

imidlertid ikke tegn på i de kvindelige
TekNat-studerendes afbrudsmønster.
Tværtimod er der på tværs af regionerne
lavere frafald hos kvinder på TekNat-uddannelser i forhold til deres mandlige
medstuderende.
Mens frafaldet er det samme hos
mandlige TekNat-studerende i og uden
for Nordjylland, har de Nordjyske kvindelige TekNat-studerende et let forhøjet
frafald i forhold til kvindelige studerende
i de øvrige regioner.
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Figur 14: Figuren viser afbrudsprocenten på de videregående uddannelser inden for det første år fra uddannelsesstart fordelt på region
og køn. De studerende der indgår i opgørelsen, havde tilgang i 2015. For nordjyske TekNat-studerende er afbrudsprocenten for kvinder 17,7
pct. hvilket er lavere end den for mænd på 18,3 pct. Samtidig er afbrudsprocenten på tværs af køn for de øvrige nordjyske studerende tæt
på ens. Som sagt, de nordjyske, kvindelige TekNat-studerende har en afbrudsprocent på 17,7 pct., mens de kvindelige TekNat-studerende
i de øvrige regioner har en afbrudsprocent på 16,9 pct. Til sammenligning har kvindelige studerende på ikke-TekNat-uddannelser i Region
Nordjylland en afbrudsprocent på 16,0 pct., mens de i de øvrige regioner har en afbrudsprocent på 13,9 pct.
Kilde: LANGE GRUPPEN 2018 © på data fra Danmarks Statistik
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