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Den nordjyske teknologipagt 
Nordjylland gennemgår i disse år en positiv udvikling. Arbejdsstyrken opkvalificeres, optimismen og 
beskæftigelsen stiger i de nordjyske virksomheder. Men regionen har en udfordring i at sikre tilstrækkelige 
og rigtige kompetencer til, at de nordjyske virksomheder kan vækste optimalt.   
 
Med den nordjyske teknologipagt sætter Region Nordjylland fokus på at styrke STEM-kompetencerne i den 
nordjyske arbejdsstyrke. Regionen har afsat 5 mio. kr. til initiativer under Teknologipagten for 2019 – disse 
forventes udmøntet i efteråret 2019.  
 
Ambitionen er, at teknologipagten skal bidrage til, at 20 % flere nordjyder tager en STEM-uddannelse på 
faglært eller videregående niveau frem mod 2028. For at nå dette mål sættes der i teknologipagten ind på 
følgende tre områder: 
 

 Flere skal lære at bruge STEM-kompetencer 

 Flere skal uddanne sig og opnå STEM-kompetencer  

 Flere skal efteruddanne sig og styrke STEM-kompetencer  

 
De STEM-uddannede i den nordjyske arbejdsstyrke skal være med til at løfte og drive udviklingen i 
Nordjylland såvel som i international sammenhæng. Netop STEM-kompetencer i verdensklasse er centrale, 
når vi skal finde bæredygtige løsninger, lave bæredygtig udvikling og være medspillere i at nå FN’s 
verdensmål i 2030. 

 

Mangel på STEM-kompetencer 
De nordjyske virksomheder efterspørger i stigende grad medarbejdere med naturvidenskabelige, tekniske 
og digitale kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer. Avanceret teknologi og digitale løsninger 
forventes fremadrettet at blive en større og større del af vores arbejdsopgaver. Stærke STEM-kompetencer 
i arbejdsstyrken bliver centralt for at drive teknologi- og vidensbaseret vækst og produktivitetsforbedringer. 
 
Region Nordjylland har oplevet stigning i tilgangen til STEM-uddannelser i perioden 2006-2016, men ikke 
nok til at matche stigningen i efterspørgslen. Antallet af forgæves rekrutteringer er siden 2010 vokset langt 
mere i Nordjylland end i hele landet. Der er tydelige tegn på, at det bliver sværere og sværere for 
virksomheder at rekruttere de STEM-medarbejdere, der er behov for i Nordjylland.  
 
Adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at nordjyske virksomheder kan være 
konkurrencedygtige og leve op til deres potentiale. Med den nordjyske teknologipagt vil Region Nordjylland 
udnytte de muligheder, som den teknologiske udvikling byder på, og sætte fokus på at styrke udbuddet af 
STEM-kompetencer i regionen. 
 

Teknologipagt som værktøj 
Konceptet med at anvende teknologipagter til at adressere mangel på STEM-kompetencer i arbejdsstyrken 
blev introduceret i Holland i 2013. I en teknologipagt indgår virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
organisationer og andre aktører et samarbejde med regeringen/regionen, hvor man forpligter sig til at 
fremme Teknologipagtens formål.  

Hvad er STEM? 

STEM er en forkortelse for science, technology, engineering og mathematics – altså et paraply-begreb 

der favner naturvidenskabelige, matematiske, (ingeniør)tekniske og digitale kompetencer.  
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Den hollandske teknologipagt har formået at øge antallet af unge, der tager en STEM-uddannelse, markant. 
Tilgangen er i dag anerkendt som best practice, og blev som følge heraf introduceret i Danmark i 2018 med 
den nationale teknologipagt og den midtjyske teknologipagt. 
 

Særlige nordjyske udfordringer 
I Nordjylland er der ca. 59.000 STEM-uddannede i arbejdsstyrken. Dette tal har ligget stabilt siden 2011. 
I samme periode er antallet af jobopslag målrettet denne gruppe steget med 88%. Det stabile udbud og 
den stigende efterspørgsel har ført til, at Nordjylland nu har den højeste andel forgæves rekrutteringer 
indenfor STEM-området i Danmark: For hver 100 job der opslås, bliver 32 ikke besat (HBS, 2019). 
 
De STEM-erhvervsuddannede udgør 43.000 af arbejdsstyrken i Nordjylland – dette er en større andel end i 
de øvrige regioner. Men antallet af STEM-erhvervsuddannede i arbejdsstyrken falder jævnt. Siden 2011 er 
der kommet 2.200 færre i den nordjyske arbejdsstyrke. I samme periode er andelen af den nordjyske 
arbejdsstyrke, der deltager i voksen- og efteruddannelse (VEU) indenfor STEM-området, faldet.  
 
Dette giver udslag i, at de nordjyske virksomheder især oplever problemer med at rekruttere STEM-
erhvervsuddannede. Selvom at andelen af en ungdomsårgang, der søger STEM-erhvervsuddannelser, igen 
er begyndt at stige, er det ikke nok til at dække det forventede behov. 
 
Nordjyske virksomheder har også svært ved at rekruttere specifikke grupper af videregående STEM-
uddannede, fx IT-specialister. Selvom tilgangen er stigende, er Nordjylland stadig udfordret af et særligt 
højt frafald på de videregående STEM-uddannelser samt af vigende interesse for naturvidenskabelige og 
tekniske fag i gymnasiet (TekNat fag). 
Det er ydermere en kendt problemstilling, at færre kvinder end mænd tager STEM-uddannelser. 
I Nordjylland er denne tendens dog stærkere end i de øvrige regioner – 50% af alle mandlige og 14% af alle 
kvindelige dimittender, har STEM-profil. Skævvridningen ses på alle uddannelsesniveauer. Der er tydelige 
tegn på, at skævvridningen fortsætter – de tekniske-naturvidenskabelige fag i gymnasierne tiltrækker i dag 
langt flere mænd end kvinder. 
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Hvad er STEM-uddannelserne? 

STEM-uddannede består af følgende to grupper: 

 Videregående STEM-uddannede: dem der har gennemført videregående uddannelser indenfor 

fagområderne naturvidenskab, matematik og statistik, informations- og kommunikationsteknologi 

samt bygge og anlæg. Uddannelserne fører til jobs som fx biologer, softwareingeniører, 

driftsteknologer og datamatikere. 

 STEM-erhvervsuddannede: dem der har gennemført erhvervsuddannelser indenfor fagområderne 

naturvidedenskab, matematik og statistik, informations- og kommunikationsteknologi samt bygge 

og anlæg. Uddannelserne fører til jobs som fx automekanikere, CNC-tekniker, elektrikere, smede og 

tekniske designere. 

Internationalt fokuseres der primært på videregående STEM-uddannede, men i Danmark anses de 
ovenstående erhvervsuddannelser også som STEM-uddannelser. I analyse- og monitorerings-
sammenhæng anvendes den nationalt anerkendte afgrænsning af STEM-uddannelser for at sikre 
sammenlignelighed nationalt og internationalt. 
 
I implementeringen af den nordjyske teknologipagt udvides STEM-begrebet til enkelte andre grupper, 
der vurderes i høj grad at trække på STEM-kompetencer i deres arbejde. Her tænkes specifikt på fx 
sundhedsfagligt personale som læger og sygeplejersker.  
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Indsatsområderne 
På baggrund af de ovenstående udfordringer og muligheder, er følgende blevet udvalgt som 

indsatsområder under den nordjyske teknologipagt:   

1. De potentielle STEM’ere: Der er en gruppe unge i Nordjylland, der har potentiale for – og interesse i –
at gennemføre en STEM-uddannelse, men som ikke vælger det af sig selv. Teknologipagten sætter ind 
på at flytte disse unge, og tiltrække dem til STEM-uddannelserne.  

2. Piger og kvinder i STEM: Piger og kvinder er mindre tilbøjelige til at tage en STEM-uddannelse. 
Tendensen ses også nationalt, men er stærkere i Nordjylland. Teknologipagten sætter ind på at 
tiltrække flere piger og kvinder til STEM-uddannelserne. 

3. STEM-kompetencer målrettet nordjyske virksomheders behov: Det er vigtigt at målrette en STEM-
fremmende indsat mod netop de områder, hvor virksomhederne oplever et udækket behov, og 
forventer et udækket behov. Teknologipagten sætter ind på at styrke matchet mellem udbud og 
efterspørgsel. 

4. STEM-kompetencer i praksis: Stærke kompetencer inden for informatik, teknologi, engineering og 
digitalisering bliver centralt for fremtidens arbejdsstyrke. Teknologipagten sætter ind på at give unge 
mulighed for at prøve kræfter med opgaver der bygger på netop disse kompetencer.  

 
Netop på disse områder er der størst mulighed for at gøre en forskel i den nordjyske kontekst. Hvert 
indsatsområde spiller ind i en eller flere af de overordnede målsætninger for den nordjyske teknologipagt: 
 

Flere skal… lære at bruge 
teknologi/ 

STEM 

uddanne sig 
indenfor 

STEM 

Efteruddanne 
sig indenfor 

STEM 

1. De potentielle STEM’ere  
 

X 
 

2. Piger og kvinder i STEM 
 

X 
 

3. STEM-kompetencer målrettet nordjyske 
virksomheders behov   

X X 

4. STEM-kompetencer målrettet fremtidens behov  X X 
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1. De potentielle STEM’ere  
Hvis en teknologipagt skal adressere den kommende mangel på STEM-uddannede, er det ikke nok at lave 
initiativer rettet mod dem, der af sig selv vil vælge en STEM-uddannelse. Region Nordjylland har brug for at 
markant flere vælger - og gennemfører - en STEM-uddannelser en dem der i dag gør det af sig selv.   

 

Følgende tre grupper af potentielle STEM’ere er identificeret som dem hvor der er størst potentiale for at 
rekruttere til STEM-uddannelserne, og på sigt øge antallet af STEM-uddannede i Nordjylland:  

 Dem som har brug for et skub for at vælge STEM 

 Dem som skal til at træffe et uddannelsesvalg 

 Dem som er i fare for at frafalde en STEM-uddannelse 

 

Der findes en gruppe unge i Nordjylland, for hvem valget af en STEM-uddannelse ikke ligger lige for, selvom 

de har interesse i og evner til at tage en STEM-uddannelse. Nogle af disse unge kan tiltrækkes til STEM-

uddannelser hvis de får et venligt skub.  

 

Det drejer sig om unge der fx kommer fra uddannelsesfremmede hjem, mangler tiltro til deres egne evner, 

mangler viden om hvad en STEM-uddannelse indebærer eller oplever valget af STEM som en begrænsning 

– et valg for livet – på et tidspunkt hvor de hellere vil holde deres muligheder åbne. 

Unge der står overfor at træffe et uddannelsesvalg. I skiftet fra udskoling til ungdomsuddannelse og fra 
ungdomsuddannelse til videregående uddannelse tager unge et valg om at tilvælge eller fravælge STEM-
fagene og STEM-uddannelserne. Disse overgange repræsenterer derfor afgørende tidspunkter hvor det er 
særligt effektfuldt at anspore børn og unge til at tilvælge STEM.  Overgangsfasen unikke muligheder kan 
evt. udnyttes ved at igangsætte initiativer rettet mod at styrke interessen for STEM lige op til 
overgangtidspunktet. 

 

Endelig er STEM-uddannelser præget af relativt højt frafald. Der er stort potentiale i at mindske frafaldet.. 
Således frafalder 18,1% af dem der påbegynder en STEM-uddannelse i Nordjylland uddannelsen inden for 
det første år1. 

 

Med udgangspunkt i best practice foreslås følgende som mulige virkemidler til projekter under 
indsatsområder:  

 Oplysningsaktiviteter 

 Interessevækkelse for elever, studerende og forældre 

 Vejledning/Coaching  

 Lange studiestartsforløb (fastholdelse) 

 Stærke sociale aspekter under studiestart (fastholdelse) 

 Mentorer 

 Rollemodeller 

 Ambassadører 

Målsætning Flere skal uddanne sig indenfor STEM 

Nøgletal til 
grafik 

Afventer data fra BI Analyse, foreløbigt forslag er: 

 Andel af unge der påbegynder en gymnasial uddannelse med vægt på tek/nat fag  

 Andel af unge der påbegynder STEM-erhvervsuddannelser 

                                                           
1 Region Nordjylland (2018): Nordjysk Uddannelsesindblik 2018 – Temaindblik om teknisk-naturvidenskabelige 
uddannelser (udført af Lange gruppen) 
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 Andel af unge der påbegynder STEM-videregående uddannelser – langt sigt 

 Andel af unge der frafalder STEM-uddannelser 
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2. Piger og kvinder i STEM 
Kvinder er underrepræsenteret på STEM-uddannelser og i STEM-arbejdsstyrken. Det er en kendt 
problemstilling internationalt og nationalt, der også ses i Nordjylland. I Nordjylland dimitterede 14 % af 
kvinderne på afgangsåret 2016 fra tekniske og naturvidenskabelige uddannelser2. Dette er markant under 
de 50 % som var andelen af mænd på samme afgangsår der dimitterede med en teknisk og 
naturvidenskabelig uddannelse. Senest udgjorde kvinder en tredjedel af optaget på STEM-uddannelser i 
Nordjylland i 20183.  

 

På trods af at Nordjylland uddanner forholdsmæssigt flere kvinder indenfor tekniske eller 
naturvidenskabelige fag end de øvrige regioner, er forskellene på fordelingen mellem kønnene på disse 
uddannelser større i Nordjylland. Dermed er netop piger og kvinder en anden åbenlys målgruppe i forhold 
til at få flere til at vælge STEM-uddannelser.  

 

Børn mister allerede interessen for STEM-fagene i perioden fra mellemtrinet til udskolingen. I 4. klasse har 
60 % af piger og drenge STEM-interesser, mens det i 8. - 9. klasse er faldet til hhv. 48 % af drengene og 39 % 
af pigerne. Faldet i interesse gør sig altså især gældende for pigerne4. Faldet i interesse kan delvist forklares 
med, at piger har mindre tiltro til, at de kan klare sig godt i STEM-fag, at de bliver påvirket af sociale normer 
og stereotyper5 samt at forældrenes holdninger smitter af.  

 

Der er klare kønsbestemte barrierer der forhindrer piger i at vælge STEM-uddannelser6 – og derfor skal der 
en særlig indsats til for at skabe en positiv udvikling. Følgende grupper anses som særligt effektfulde at 
sætte ind overfor: 

 Piger i grundskolen  

 Piger der snart skal træffe uddannelsesvalg 

 Piger på ungdomsuddannelse/GF1 

Med udgangspunkt i best practice foreslås følgende som mulige virkemidler til projekter under 
indsatsområdet:  

 Kvindelige rollemodeller, fx kvindelige STEM-undervisere 

 Vis variationen i uddannelser og karrieremuligheder inden for STEM 

 Bryd kønsstereotyper i uddannelsesmaterialer 

 Styrkelse af pigers tiltro til egne evner inden for STEM-fag 

 Forældrenes holdning til valg af uddannelse  

 Præsentér STEM i et humanistisk perspektiv 

 

Målsætning Flere skal uddanne sig indenfor STEM 

Nøgletal til 
grafik 

Afventer data fra BI Analyse, foreløbigt forslag er: 

 Andel af piger der påbegynder en gymnasial uddannelse med vægt på tek/nat/sund fag  

 Andel af piger der påbegynder STEM-erhvervsuddannelser 

 Andel af piger der påbegynder STEM-videregående uddannelser – langt sigt 

 Andel af piger der frafalder STEM-uddannelser 

                                                           
2 Højbjerre, Brauer og Schultz (2019) Status på STEM-området i Nordjylland 
3 Højbjerre, Brauer og Schultz (2019) Status på STEM-området i Nordjylland 
4 DEA (2019): Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge? og  
5 UK DoE (2019) Attitudes towards STEM subjects by gender at KS4 – evidence from LSYPE2  
6 Region Nordjylland (2018) Uddannelsesplan 2019-2022 
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3. STEM-kompetencer målrettet de nordjyske virksomheders behov 
Nordjyske virksomheder har i de senere år fået sværere og sværere ved at rekruttere de STEM-
medarbejdere, de har behov for. Antallet af forgæves rekrutteringer af STEM-medarbejdere er siden 2010 
vokset langt mere i Nordjylland end i hele landet.  

 
For at mindske det udækkede behov, sættes der ind på at tiltrække unge til uddannelser, der kan tilføre 
kompetencer inden for de regionale styrkepositioner, såvel som opkvalificere og videreuddanne 
arbejdsstyrken, der kan løfte efterspørgslen inden for disse områder. 

 

De STEM-erhvervsuddannede er dem, som de nordjyske virksomheder har sværest ved at rekruttere i dag. 
Mere end hver tredje opslåede job, hvor der efterspørges en STEM-erhvervsuddannelse, ender med ikke at 
blive besat eller besættes med en anden profil end den primært ønskede. Siden 2011 er antallet af 
personer i arbejdsstyrken med en STEM-erhvervsuddannelse faldet jævnt, en tendens der fremadrettet 
forventes at forværre rekrutteringssituationen. 

 

Sideløbende er andelen af personer i arbejdsstyrken med videregående STEM-uddannede vokset. Andelen 

er dog stadig lavere i Nordjylland end i resten af Danmark. Nordjyske virksomheder oplever problemer med 

at rekruttere visse grupper videregående STEM-uddannede, som fx it-specialister. Med færre unge, der 

vælger teknat A-niveaufag på gymnasiale uddannelser i Nordjylland, er der desuden tegn på, at optaget på 

STEM-videregående uddannelser kan komme under pres i de kommende år. 

 

Endelig viser data, at andelen af den nordjyske arbejdsstyrke der deltager i VEU indenfor STEM-området er 

faldet siden 2011. Selvom Nordjylland har en højere andel af beskæftigede, der deltager i STEM-VEU end i 

de øvrige regioner, er det bekymrende, at andelen falder.  

På baggrund af ovenstående er målgrupperne for indsatsområdet som følger: 

 Unge der kan tiltrækkes til STEM-erhvervsuddannelser 

 Unge på ungdomsuddannelser der kan tiltrækkes til STEM-fag 

 Unge der kan tiltrækkes til STEM-videregående uddannelser 

 Beskæftigede og ledige som kan opkvalificeres med STEM-kompetencer 

Med udgangspunkt i best practice foreslås følgende som mulige virkemidler til projekter under 
indsatsområdet:  

 Virksomhedssamarbejder 

 Afstemning af uddannelser med behov 

 Rekruttering 

 Flere praktikpladser 

 Rollemodeller 

 Klynge-inddragelse 

 Ambassadører 

Målsætning Flere skal uddanne sig indenfor STEM, Flere skal efteruddanne sig indenfor STEM 

Nøgletal til grafik Afventer data fra BI Analyse, foreløbigt forslag er: 

 Andelen af unge der påbegynder STEM-erhvervsuddannelser 

 Andelen af forgæves rekrutteringer i Nordjylland af STEM-uddannede 

 Andelen af beskæftigede der deltager i STEM-VEU 
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4. STEM-kompetencer i praksis   
Udgangspunktet for teknologipagten, er at teknologi og digitalisering vil fylde mere i fremtiden – både 
professionelt og privat. Med henblik på at ruste fremtidens arbejdsstyrke sætter teknologipagten derfor ind 
på at unge skal have mulighed for at arbejde med og opbygge forståelse for informatik, teknologi, 
engineering og digitalisering. 
 

Der er tegn på at unge i de senere år har fravalgt STEM-fagene i højere grad end tidligere, og fagene har 

historisk set kæmpet med et ry for at være svære og abstrakte. Fra 2005 til 2016 faldt andelen af nordjyske 

studenter der har mindst ét teknisk-naturvidenskabeligt fag på A niveau på deres eksamensbevis fra 42 % til 

35 %7. Dette er især problematisk fordi netop disse fag er adgangsgivende til en række STEM-uddannelser. 

 

Med dette indsatsområde sætter vi ind over for ”fødekæden” ind i STEM-uddannelserne. Hvis flere børn og 

unge får opbygget faglighed og forståelse inden for STEM-fagene er det sandsynligt, at flere vil fatte 

interesse for området, have større tiltro til deres evner på området, og derfor tilvælge STEM-fag og 

efterfølgende STEM-uddannelser. 

 

For at opnå dette skal børn og unge introduceres for STEM i motiverende, interessevækkende og 

praksisnære sammenhæng8. Dette kan fx opnås gennem tværfaglige tilgange, ingeniørvidenskabelige 

indgangsvinkler til undervisning9 og kompetenceudvikling af lærere.   

På baggrund af ovenstående er målgrupperne for indsatsområdet som følger: 

 Børn i grundskolen 

 Unge på ungdomsuddannelserne 

 Unge på GF1 og GF2 

Med udgangspunkt i best practice foreslås følgende som mulige virkemidler til projekter under 
indsatsområdet:  

- Praksisafprøvning 

- Kompetenceudvikling af lærere 

- Indarbejdelse af STEM i obligatoriske forløb 

- Indarbejdelse af STEM i almindelig undervisning 

- Makerspaces 
 

 

Målsætning Flere skal lære at bruge STEM 

Nøgletal til grafik Afventer data fra BI Analyse, foreløbigt forslag er: 

 Andelen af unge der gennemfører obligatorisk undervisning med informatik 

indarbejdet 

 Andel af STX-studerende der har informationsteknologi C på eksamensbeviset 

 

 

 

                                                           
7 Region Nordjylland (2018): Nordjysk Uddannelsesindblik 2018 – Temaindblik om teknisk-naturvidenskabelige 
uddannelser (udført af Lange gruppen), s. 22 
8 Undervisningsministeriet (2018) National naturvidenskabsstrategi 
9 Danish University Colleges (2018) Engineering i skolen 
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Teknologipagten i praksis 
Indsatser under teknologipagten kan både være nye initiativer samt styrkelse og udbredelse af eksisterende 
initiativer. Som en del af indsatsen afsøges muligheder for at søge midler hjem fra andre puljer til relevante 
indsatser. 
 

Aldersmæssigt strækker målgruppen sig fra unge i grundskolen til personer, der udtræder af 

arbejdsstyrken. Indsatser under den nordjyske teknologipagt vil primært være fokuseret på nordjyske unge 

fra udskolingen op til afslutning af uddannelse.  

 

De nationale målsætninger 
Den nordjyske teknologipagt bygger videre på erfaringerne fra Holland, der har demonstreret, at en 
national teknologipagt med fordel kan understøttes af regionale teknologipagter. Dette gøre det muligt at 
tilpasse den enkelte regionale teknologipagt til de lokale forhold og rammevilkår. 
 
Den nordjyske teknologipagt supplerer den nationale indsats, og tager derfor udgangspunkt i de 
overordnede målsætninger for den nationale teknologipagt. Hvis Nordjylland skal løfte ”sin” del af de 
nationale målsætninger, svarer det til følgende:  

 20% flere fuldfører en videregående STEM-uddannelse i 202810 i Nordjylland 

 20% flere fuldfører en STEM-erhvervsuddannelse i 2028 i Nordjylland 

 

Monitorering af Teknologipagten effekt 
Det tager mange år at gennemføre en STEM-uddannelse, og derfor vil der gå lang tid fra indsatser under 
teknologipagten igangsættes, indtil det er muligt at se effekten målt på de nationale målsætninger.  
 
For hvert af de fire indsatsområder under den nordjyske teknologipagt, er 1-2 nøgleindikatorer 
identificeret. Dette er gjort for at få et bedre indblik i de specifikke områder, som den nordjyske 
teknologipagt fokuserer på, samt i et forsøg på at finde indikatorer der hurtigere vil give udslag hvis 
teknologipagtens indsatser er på rette vej.  
 
Nøgletallene vil blive brugt til at udarbejde en nulpunktsmåling i 2019. Målingen gentages i 2023 som 
midtvejsmåling og i 2028 som slutmåling. Dermed muliggøres løbende monitorering af teknologipagtens 
effekt.  
 

 

 

                                                           
10 I målingen udelades dimensionerede STEM-uddannelser, da disse uddannelser reguleres automatisk og derfor ikke 
kan påvirkes ift. optag. 


