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Indledning

En bred vifte af kloge hoveder og hænder skal drive den 
grønne omstilling, og behovet for flere personer der, nu 
og i fremtiden, kan bidrage hertil er støt stigende1. Beho-
vet gælder særligt personer med en STEM-faglig uddan-
nelse. En prognose fra Ingeniørforeningen IDA og Danske 
Gymnasier peger på, at Danmark i 2030 vil mangle 13.000 
personer inden for ingeniørfag, teknik og it. Derudover har 
Danmark brug for 7.000 personer med en mellemlang tek-
nik og it-uddannelse2. Faglærte er der også stort behov for. 
En analyse fra Arbejdernes Erhvervsbevægelse peger på, at 
der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte3, heraf mange med 
STEM-faglig baggrund.

Selvom der gennem en årrække er sat initiativer i gang for 
at gøre det attraktivt for børn og unge at interessere sig for 
naturvidenskabelige og praktiske fag, er tilslutningen til 
STEM-faglige uddannelser stadig for lav. Det kan allerede i 
dag og på længere sigt have negative konsekvenser for tem-
poet på den grønne omstilling, hvis der ikke er nok til at løf-
te STEM-faglige arbejdsopgaver, og for den generelle vær-
diskabelse i samfundet4.

I dette ’brief’ er der samlet viden fra rapporter og analyser 
om, hvilke faktorer der påvirker børn og unges interesse og 
motivation for, og valg af, STEM-uddannelse. Kildegrund-
laget består af relevante analyser og rapporter, som er ble-
vet kortlagt, gennemlæst og opdelt i temaer.

Definition af STEM
STEM står for “Science, Technology, Engineering og Mathematics”,  
og STEM-uddannelser defineres i denne sammenhæng som ud-
dannelser inden for teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab  
og matematik.

Formålet med at samle nyere viden i dette brief er, at skabe 
et fælles afsæt for hvad vi ved om børn og unges interesse og 
motivation for at vælge STEM-uddannelser. Det fælles afsæt 
skal i kombination med de resterende analyser fra projektet 
“Fremtidens grønne arbejdsmarked”, føde ind i de samlede 
anbefalinger til at sikre fremtidens grønne omstilling på ar-
bejdsmarkedet, der vil blive udarbejdet som led i projektet5.

Sådan har vi gjort
Til en start blev relevante aktørers hjemmesider undersøgt 
for nyere analyser og rapporter om STEM-uddannelser og 
motivation. Det gælder bl.a. Tænketanken DEA, IDA, VIVE, 
Teknologisk Institut med flere, og politiske aftaler om at 
løfte tilslutningen til de relevante fag for den grønne om-
stilling blev gennemgået. Den indledende gennemlæsning 
førte til kildelister og referencer til yderligere viden.  For 
at sikre at der ikke var relevant viden, som ikke blev opfan-
get, blev der også gennemført en systematisk søgning på en 
række søgestrenge på både Google og Google Scholar. Det 
samlede vidensgrundlag kan ses i afsnittet “Referencer”.

Temaer
Briefet er opdelt i tre tematiske afsnit:

•  Faktorer for motivation blandt småbørn og børn på 
grundskoleniveau

•  Faktorer for motivation blandt unge på ungdomsuddan-
nelser

•  Faktorer for motivation blandt unge på videregående 
uddannelser

Opdelingen i uddannelsesniveau er foretaget ud fra littera-
turen, der peger på, at forskellige faktorer har betydning for 
henholdsvis et barn i grundskole og en ung på en ungdoms-
uddannelse eller på en videregående uddannelse.

1 Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022.

2 Danske Gymnasier og IDA, 2021.

3 AE, 2021(a) & 2021 (b).

4 DEA, 2022.

5 Se også projektets hjemmeside: www.concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked
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Første afsnit handler om, hvad der påvirker børns motiva-
tion og begejstring for naturfag før og i grundskolen. Der er 
identificeret en række faktorer, som bl.a. børns relationer, 
fritidsaktiviteter udenfor skolen og kønnede fremstillinger. 

Det andet afsnit dykker ned i de faktorer, der har betydning 
for unges valg af ungdomsuddannelse særligt det faldende 
optag på erhvervsuddannelserne. Her identificeres faktorer 
som de unges relationer og køn.

I det sidste afsnit undersøges unges motivation på videre-
gående uddannelser. Flere faktorer går igen fra de førnævn-
te afsnit f.eks. køn. Derudover ses der på frafald på de vide-
regående uddannelser og konkrete eksempler på, hvad der 
motiverer to forskellige STEM-faggrupper; laboranter og 
diplomingeniører.

Briefet fokuserer mest af alt på faktorer for interesse og mo-
tivation for STEM. Men andre faktorer kan også have be-
tydning af mere generel karakter. F.eks. børn og unges triv-
sel, som er vigtig for deres motivation for uddannelse over-
ordnet set. Det er dog ikke fokus i dette brief.

Baggrund
Briefet er udarbejdet som en del af projektet “Fremtidens 
Grønne Arbejdsmarked”, som er et samarbejde mellem 
CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen. Der kan fin-
des mere information på projektets hjemmeside6. Projektet 
er støttet af Novo Nordisk Fonden, Pension Danmark og In-
dustriens Fond.

6 Se https://concito.dk/fremtidens-groenne-arbejdsmarked
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Faktorer for motivation  
blandt småbørn og børn  
på grundskoleniveau

En lang række af faktorer påvirker børn og unges motiva- 
tion for STEM. Samtidig formes motivationen i en tidlig  
alder, hvorfor det er vigtigt med indsatser, som også har  
fokus på småbørn.

Interesse og motivation for STEM  
formes inden skolealderen
Vil man have flere børn og unge til at vælge STEM-uddan-
nelser, skal man i gang før skolealderen. Det kan nemlig 
være svært at genskabe interessen for STEM, hvis først den 
er mistet. Det betyder, at børn skal aktiveres mere i natur-
videnskab allerede før skolealderen, hvis vi skal øge tilslut-
ningen til STEM-fagene. 

I den tidlige barndom er lysten til indlæring størst. Her er 
børn nysgerrige og udforsker omgivelserne og eksperimen-
terer med naturvidenskab gennem leg. Den eksperimentel-
le og legende tilgang giver gode oplevelser med naturviden-
skab, som vil påvirke børns holdning og begrebsforståelse 
af STEM i en positiv retning allerede inden skolealderen.

Et litteraturstudie fra Københavns Universitet7 viser også, 
at småbørns interesse og nysgerrighed for naturen er stor, 

men det er en udfordring 
at omsætte børnenes nys- 
gerrighed til læring. Stu-
diet lægger vægt på, at det 
ikke er småbørns interesse 
og nysgerrighed for natu-
ren, der er problemet, men 
snarere de rammer som 
børnene har mulighed for 
at udfolde sig under. Der-
næst er der de didaktiske 
udfordringer, hvor pæda-
gogerne må påtage sige en 
anden og uvant rolle.

Pædagoger har svært  
ved at formidle natur- 
videnskab til småbørn
Aktiviteter der handler om  
at eksperimentere, også 
kaldet sciencetilgang, og 
aktiviteter i matematik og 
naturfag, kan være svære 
at formidle for pædagoger.  
Forskning viser, at pæda- 
goger ikke anvender fagbe- 
greber til at forklare natur- 
fænomener, hvilket bevir-
ker, at børn ikke vokser op  
med sprogkompetencer in- 
den for STEM-områderne. 
Det betyder også, at man-
ge dagtilbud før skolestart 
har en snæver tilgang til 
aktiviteter inden for STEM-fagene. Det er en barriere, da 
selvsikre og engagerede børn kommer af, at de har en følel-
se af at ’kunne’ naturvidenskab og tale ind i sproget. I mod-
sætning til læsekompetence, så er der ikke udarbejdet man-
ge metoder til at udvikle barnets færdigheder i naturviden-
skab og teknik inden skolestart8. 

Småbørn har brug for voksne STEM-rollemodeller
I den tidlige småbørnsalder skabes motivationen for de na-
turvidenskabelige områder oftest af en voksenprofil som 
forældre eller pædagoger. Forskning viser, at børn der har 
været eksponeret for sproglig stimulering i naturfaglige be-
greber, og ejer rumlig forståelse for, hvor de befinder sig, 
har en større sandsynlighed for at vælge en naturvidenska-
belig uddannelse senere i livet. Disse børn starter i udbredt 
grad i skole med en interesse for naturvidenskabelige fæno-
mener, men motivationen falder lineært gennem skoletiden 
for de 9-16-årige. Der sker altså noget med motivationen  

7 Nielsen, 2017.

8 Broström & Frøkjær, 2016.
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og interessen for STEM- 
fagene i denne tidsperio- 
de af barnets liv9. 

Flere faktorer kan fast-
holde interessen for 
STEM i grundskolen
Der er flere faktorer, som 
påvirker børn i grundsko-
lealderens interesse for  
STEM herunder fritids-
aktiviteter, forældre, di-
daktik mm. 

TIMSS-undersøgelsen 
fra 201910 konkluderer, at  

STEM-aktiviteter i grundskolebørns fritid medvirker til, at 
de bedre kan lide STEM-fag i skolen. De børn og unge som 
er STEM-interesserede, udviser positiv interesse for natur-
videnskabelige fag, og oplever fagene som relevante for de-
res fremtid. De kan tilmed se sig selv tage en STEM-uddan-
nelse. 

Der ligger derfor et potentiale i aktiviteter udenfor skolen, 
som kan motivere børn og unge til at finde STEM-fag spæn-
dende og sjove. F.eks. spiller fritidsinstitutioner, hvor der 
er mulighed for andre didaktiske muligheder end i skole-
dagen, en væsentlig rolle. Her kan der nemlig afprøves 
nye måder at aktivere og udforske STEM-miljøet. Generelt 
handler det om at engagere børnene i aktiviteter, hvor de 
kan opleve, at STEM er mere end matematiske udregninger.

At STEM-aktiviteter i fritiden medvirker til en øget interes-
se for STEM, understreges i et litteraturstudie fra Køben-
havns Universitet11. Gennemgangen af litteraturen viser, at 
der ses væsentlige sammenhænge mellem børns interesse 
for STEM og aktiviteter udenfor klasseværelset. Sammen-
hængen ses tydeligere for fritidsinteresser og hobbyer, der 
er relateret til STEM. Dog påpeges det, at der mangler spe-
cifik viden om kausaliteten af denne sammenhæng, men at 
det er en medvirkende faktor for motivationen. 

Faldende STEM-færdigheder hos børn  
hænger sammen med faldende interesse
TIMSS-undersøgelsen viser, at danske folkeskoleelevers 
færdigheder i matematik er dalende, og at børnene generelt 
er blevet mindre glade for faget end tidligere. På området 
natur/teknologi ligger eleverne dog stabilt siden sidste un-
dersøgelse foretaget i 2015. I biologi og fysik, som er et un-

derområde til faget, ses dog en tilbagegang, mens niveauet 
i geografi er uændret12.

Undersøgelsen peger på forskellige årsager til det dalen-
de kompetenceniveau. Der sker et fald i STEM-interessen 
i overgangen fra barn til ung. Det er især piger, der i årerne 
op til udskolingen mister interessen for bestemte fag her-
under interessen for at lære om dyreliv og menneskekrop-
pen eller for at eksperimentere med kemi og matematik.

Den faldende interesse for STEM i overgangen fra barn til 
ung hænger dog også sammen med et fald i fritidsaktivite-
ter. Her ses det, hvordan piger får sværere ved at identifice-
re det “sjove” i fritidsaktiviteter inden for STEM i takt med 
de bliver ældre, og at forældre taler mindre med børnene 
om deres interesser.  Herudover endnu mindre om interes-
ser inden for STEM sammenlignet med andre fritidsinte-
resser på mellem- og udskolingstrin.

Medbestemmelse og ejerskab kan styrke  
motivation for STEM i fritiden
I februar 2022 udgav VILLUM FONDEN sammen med 
Rambøll en midtvejsevaluering af programmet “Science i fri-
tiden”13. Evalueringen viser, at særligt medbestemmelse og 
ejerskab driver børnenes motivation for STEM i fritiden. Når 
børnene indenfor en overordnet ramme kan få ejerskab og 
medbestemmelse over aktiviteterne med science, oplever de 
fritidsaktiviteterne som spændende. Det er dog værd at be-
mærke, at der i evalueringen er en overvægt af børn og unge, 
der oplever sig selv som dygtige i skolen, og også er glade for 
at gå i skole sammenlignet med den nationale trivselsmåling.

Børn og unge oplever over-
ordnet set, at det er sjovt at 
deltage i science-aktiviteter 
i deres fritid. De går derfra 
med ny viden og en større in-
teresse for science. Også læ-
rerne oplever programmets  
principper som meningsful-
de, relevante og anvendelige 
– det gør at aktiviteterne har 
stort fokus på at være lyst- 
betonede, interagerende og  
inspirerende for børnene. 
Hele programmet er sat i 
værk for at skabe engage-
ment og motivation over en 
bred kam for børn og unge.

9 DEA, 2019(a).

10 Astrup Christensen et al., 2019. 

11 Nielsen, 2017.

12 Astrup Christensen et al., 2019.

13 VILLUM FONDEN, 2022.
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Forældre har stor betyd- 
ning for interessen i STEM
Forældrenes viden og ind- 
stilling til STEM er også 
vigtig for børn og unges 
dannelse og interesse in- 
den for STEM-området. 
En rapport fra DEA14 viser,  
at der er markant større 
sandsynlighed for, at bør-
nene interesserer sig for 
STEM-området, når deres  
forældre gør. Forældrenes  
egne interesser for og op-
fattelser af STEM, påvir-

ker altså deres børn. Det gælder uagtet de socioøkonomiske 
forhold, som børn og unge vokser op under. 

I rapporten fremgår det, at flere forældre mener, at drenge  
– ikke bare deres egne børn – har større interesse for hen-
holdsvis matematik, teknologi og it og fysik/kemi end pi-
ger. F.eks. svarer 70 procent af de ca. 1.600 adspurgte for-
ældre, at drenge er mere interesserede i teknologi og it end 
piger. Omvendt svarer under 1 procent, at pigerne har stør-
re interesse.

Spørger man drengene selv, mener de, at deres IT- og tek-
nologiinteresse formentlig skyldes en større interesse for 
computerspil end hos piger. Børn på mellemtrinnet (4.-5. 
klasse) får lige meget lektiehjælp fra begge forældre, hvor 
det i udskolingen primært mere er far end mor, der hjæl-
per med matematikken. Forældrenes forståelse af køns-
roller spiller derved også en rolle i kønnets betydning for 
STEM-interessen15.

Næsten alle forældre taler også med deres børn ofte eller en 
gang imellem om, hvilke uddannelsesmuligheder der eksi-
sterer efter grundskolen. Men forældre og børn taler gene-
relt mindre om børnenes interesser i takt med, at børnene 
bliver ældre. Herudover taler forældre og børn mindre om 
interesser inden for STEM-området sammenlignet med in-
teresser af anden karakter på både mellemtrinnet og i ud-
skolingen. Noget kan altså tyde på, at STEM-interesser kan 
være vanskeligere samtaleemner.

Læren kan spille en væsentlig rolle  
i motivationen for STEM-fag
Læreren i grundskolen spiller også en stor rolle for børns 
interesse for STEM. Specifikt lærerens evne til at opmun-

tre og motivere børn til at opleve STEM-fag som sjovt og 
relevant.

Her spiller didaktikken en vigtig rolle, da særligt pigerne 
tiltrækkes af kreative, praktiske og samarbejdende arbejds-
former. Der er således et godt grundlag for at se nærmere 
på både formidlingen og tilrettelæggelsen af undervisnin-
gen, hvis pigernes interesse skal bibeholdes. Mangfoldiggø-
relse af STEM-området, som inddragelse af kvindelige rol-
lemodeller og civile samfundsaktører, kan også skubbe til 
børnenes motivation og gøre dets anvendelse relaterbar16. 

Lærer-elev relationen er ifølge en rapport fra VIVE, også 
central. Gode relationer mellem lærere og deres elever ska-
ber engagement hos eleverne, og har betydning for deres 
deltagelse i undervisningen. Dermed også får elevernes in-
teresse og engagement for bl.a. STEM17. 

Undersøgelsesbaseret undervisning har betydning for 
motivation og interesse i STEM
Det førnævnte litteraturreview fra Københavns Universi-
tet18 peger også på, at særlige typer af undervisning har be-
tydning for elevernes interesse og motivation for STEM. En 
undersøgelsesbaseret tilgang viser sig som en motiverende 
faktor, og er en tilgang, som kan benyttes på alle uddannel-
sesniveauer helt fra dagtilbud, i grundskolen og til videre-
gående uddannelser. 

Med en undersøgelsesbaseret tilgang undersøger eleverne 
faglige relevante forhold, mens de samtidig forholder sig 
kritisk, til det felt de under-
søger. Det kan virke moti-
verende for elever, og kan 
udvikle en række kompe-
tencer, der er centrale for 
STEM-fagene. Her nævnes 
f.eks. kompetencer som in-
novation og kreativitet – 
uden at det sker på bekost-
ning af deres begrebsmæs-
sige faglige forståelse. 

Tilgangen kan dog være en 
udfordring for lærere og 
pædagoger, da undersøgen-
de elementer kan have en 
“kunstig” kobling til resten 
af den faglige undervisning 
og være tidskrævende at 

14 DEA, 2019(b).

15 DEA, 2019(a).

16 DEA, 2019(a).

17 VIVE, 2020.

18 Nielsen, 2017.
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implementere i praksis. 
Dernæst problematise-
res det, at de kompeten-
cer eleverne lærer i den 
undersøgelsesbaserede 
undervisning, sjældent 
indgår i elevernes vur-
dering i eksaminer.

Der er behov for at 
styrke kompetence- 
udviklingen af  
naturfagslærerene
En undersøgelse fra 2019  
lavet af Rambøll på veg- 
ne af Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet  
kortlægger lærernes kom- 
petencebehov i grund-
skolen inden for STEM- 

fagene19. Undersøgelsen afdækker tre udfordringer for læ-
rerne. Den første udfordring er, at lærerne har behov for at 
styrke deres fagfaglige- og fagdidaktiske kompetencer. Na-
turfagslærernes kompetencer understøtter ifølge rapporten 
kun i nogen grad elevernes interesse, motivation og læring 
i naturfagene. Elever der deltog i undersøgelsen, og forsk-
ning på området, påtaler, at undervisning der er virkelig-
hedsnær, og som handler om relevante emner som klima 
eller programmering af robotter, i særlig grad motiverer 
eleverne, og styrker deres læring. Lærerne selv efterspørger 
didaktiske kompetencer, der kan omsætte deres fagfaglig-
hed til god undervisning. De efterspørger f.eks. samarbejde 
og videndeling med andre lærere, at kunne bringe ny viden 
i spil i undervisningen og at kunne inddrage lokale virk-
somheder og andre scienceformidlere i undervisningen. 

For det andet fandt man, at lærerne oplever udfordringer 
med praksissen for kompetenceudvikling. Den nuværende 
praksis for kompetenceudvikling understøtter ikke, at læ-
rerne kan tilegne sig kompetencer, der I tilstrækkelig grad 
kan vække elevernes interesse, motivation og læring i na-
turfagene.

Den tredje og sidste udfordring retter sig mod det styrings-
mæssige og strategiske. Rapporten viste, at den daværen-
de ledelse, styring og organisering af den indsats, der retter 
sig mod at udvikle naturfagslærernes kompetencer, ikke i 
tilstrækkelig grad understøtter pejlemærkerne for kompe-
tenceudviklingsindsatsen i folkeskolen. Der er brug for, at 
ledelserne på skolerne arbejder strategisk med kompeten-
ceudvikling af naturfagslærere.

Stereotype fremstillinger fastholder  
en skæv kønsbalance
Køn i relation til STEM er undersøgt i meget litteratur, og er 
også et parameter, der gennemsyrer mange af de førnævn-
te faktorer. På grundskoleniveau har spørgsmålet om køn 
først større betydning på mellem- og højere klassetrin, hvor 
piger og drenge begynder at have forskellige præferencer 
inden for STEM og generelt fritidsaktiviteter. Pigerne be-
gynder at være mest optaget af sundhedsrelaterede emner 
og drenge mest motiveret af IT og tekniske løsninger. 

Ifølge et notat fra Teknologipagten hersker der en sam-
fundskultur om STEM både i hjemmet og skolesystemet, 
som virker ekskluderende for piger. Her peger teknologi-
pagten på, at fastholdelse af stereotype fremstillinger er år-
sag til, at der reproduceres bestemte forestillinger om piger 
og drenges beskæftigelser. En ubevidst forskelsbehandling 
præger STEM-området, hvor specielt piger bliver tabt på 
gulvet20. 

Grundlæggende peger litteraturen på, at der skal skabes  
begejstring blandt piger, så de i højere grad opnår en STEM- 
selvtillid, og får oplevelsen af, at STEM er et relevant om-
råde og erhverv for deres fremtid. Det trækker tråde tilbage 
til behovet for at styrke mangfoldigheden inden for STEM- 
fagene, så alle børn bedre kan se sig selv i fagene. Det gør 
sig også gældende i under-
visningsmaterialet, så det 
ikke understøtter kønsste-
reotypiske fremstillinger.

En rapport udgivet af VIL-
LUM FONDEN21 har fra et 
antropologisk perspektiv 
undersøgt, hvordan natur- 
fagene i grundskolen er 
præget af en kønnet kul-
tur. En konklusion fra rap-
porten viser, at naturfag 
bliver et maskulint ’helle’ i 
en grundskole, som er byg-
get op omkring feminine 
kompetencer. Det påvirker 
pigernes motivation for at 
interessere sig for naturfag.

Lærerne vurderer interesse  
i naturfag ud fra aktiv del-
tagelse i fagene. Pigerne  
bliver også motiverede af at  
deltage i undervisningen, 

19 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2019

20 Teknologipagten, 2020(a).

21 VILLUM FONDEN, 2021
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10

men undgår det, fordi de er bange for at svare forkert eller  
blive grint af de andre i klassen. De er derfor mere tilbage- 
holdende, hvilket misforstås som elever med manglende  
motivation for naturfagene, selvom det ikke nødvendigvis  
er tilfældet. En konsekvens er, at hvis læreren ikke kan  
se forskel på den interesserede pige og den uinteresserede  
pige, så bliver pigernes potentielle motivation for naturfag 
overset.
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•  Studier viser, at sproget i småbørnspædagogikken ikke i 
samme omfang favner det naturtekniske, og at kompeten-
cer og sproglig formidling ikke udvikles i samme grad som 
for andre fag.

•  På grundskoleniveau peger litteraturen på, at fritidsakti-
viteter uden for klasseværelset er en væsentlig bidrags-
yder til børn og unges interesse for STEM-fag i skolen. 
Her spiller fritidsinstitutioner en rolle, som giver rum for 
andre didaktiske muligheder end i løbet af en klassisk 
skoledag.

•  Rapporter henviser til forældrenes rolle som vigtig for 
børn og unge og deres interesse for STEM. Dialogen 
mellem børn og forældre på grundskoleniveau påvirker 
børnenes motivation og interesse for videre uddannel-
sesvalg, da man i denne alder enten ofte eller en gang 
imellem taler med forældre om uddannelsesmuligheder. 

•  Læreren har også betydning for børns interesse for 
STEM-fag. Lærernes evne til at opmuntre og motivere 
børn har betydning for, om de finder fagene sjove og in-
teressante. En god lærer-elev relation øger også trivslen 
blandt elever, og dermed det faglige engagement hos 
eleverne. 

•  I de mindste klasser spiller køn ikke en stor rolle for piger  
og drenges interesse for naturfag, men begynder at få 
betydning på mellem og højere klassetrin, hvor flere piger  
mister interesse i STEM. Litteraturen peger på, at der skal 
sættes ind på mange forskellige aspekter for at mind- 
ske køn som en betydelig faktor for børns motivation. 
Grundlæggende handler det om at gøre STEM mangfol-
digt i undervisningsmateriale, gennem rollemodeller mv.

Opsamling: Det ved vi om faktorer som påvirker småbørn 
og børn og unge på grundskoleniveau
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Faktorer for motivation blandt 
unge på ungdomsuddannelser

Erhvervsuddannelserne har gennem en årrække fået poli-
tisk opmærksomhed, da der på fremtidens arbejdsmarked 
bl.a. er et stigende behov for, men mangel på, faglærte med 
STEM-kompetencer. For få unge vælger en erhvervsuddan-
nelse selvom der er et stor behov for faglærte. For på trods 
af politiske indsatser, der forsøger at få unge til at vælge 
erhvervsuddannelser, viser tallene, at det ikke lykkes i til-
strækkeligt omfang. Færre unge vælger en erhvervsuddan-

nelse stik imod de politi-
ske målsætninger. I 2011 
var andelen af personer på 
25 år, der havde fuldført en 
erhvervsuddannelse 38,3 
pct., mens tallet i 2021 var 
23,1 pct.22.

Flere unge søger mod gym- 
nasierne, som i dag er det 
primære valg for de fleste 
unge. Tal fra Dansk Indu-
stri viser, at tre ud af fire 
unge i dag vælger gymna- 
siet efter folkeskolen. Til 
sammenligning vælger hver  
femte ung en erhvervsfag- 
lig uddannelse23. Den store  
søgning mod gymnasia-
le uddannelser er en sam-
fundsmæssig udfordring, 
fordi den grønne omstilling  
også skal drives af faglær-
te, som har taget en er-
hvervsuddannelse inden 
for STEM-fagene.

Erhvervsuddannelser 
opleves som et fravalg  
af muligheder – det  
gør gymnasiet til det 
sikre valg
De unge ser den gymnasiale 
ungdomsuddannelse, som 
den uddannelse der maksi-
merer deres muligheder frem  
for en erhvervsuddannelse. 
Fra de unges perspektiv er en 
gymnasial ungdomsuddan-
nelse et sikkert valg, hvor  
de oplever, at de helgarderer  
sig. Derfor bliver valget af en 
erhvervsuddannelse det aty-
piske valg, der kræver, at den 
unge har bedre kendskab til 
egne styrker og interesser. 
Valget om at tage en erhvervsuddannelse bliver dermed et 
valg, der kræver mod til at handle anderledes end flertallet.

Budskabet afspejles i en rapport fra DEA24, som forklarer, 
at unge i 9. klasse ser erhvervsuddannelserne som interes-
sante men svære at vælge, fordi de mener, at det er uklart, 
hvordan man kan læse videre efter endt erhvervsuddannel-
se. Derfor er valget om at vælge en erhvervsuddannelse no-
get, der opleves som at lukke af for muligheder. De unge er 
bekymrede for at ’vælge forkert’, og vælger derfor i højere 
grad bredere udbud frem for mere specifikke erhvervsud-
dannelser. Det på trods af at unge, der vælger en erhvervs-
uddannelse, i højere grad trives end unge i gymnasiet, og 
at de samtidig er mere motiverede for at tage uddannelsen, 
samt føler mindre pres25.

Forskning viser, 
at pædagoger 
ikke anvender 

fagbegreber til at 
forklare natur- 

fænomener, hvil-
ket bevirker, at 

børn ikke vokser 
op med sprog- 
kompetencer  

inden for STEM- 
områderne

Fra de unges 
perspektiv er  
en gymnasial  

ungdoms- 
uddannelse et  

sikkert valg, 
hvor de oplever, 
at de helgarde-
rer sig. Derfor  
bliver valget af 

en erhvervs- 
uddannelse det 
atypiske valg, 
der kræver, at 
den unge har 

bedre kendskab 
til egne styrker 

og interesser

22 Danmarks Statistik, 2022. 

23 DI, 2020. 

24 DEA, 2021.

25 EVA, 2022. 



13

Vi er stadig langt fra målsætningen om  
flere unge på erhvervsskolerne
I 2015 blev der udarbejdet en erhvervsskolereform, hvori 
der blev sat målsætninger for, at andelen af elever, der væl-
ger en erhvervsuddannelse, skulle stige. Den første målsæt-
ning var, at der i 2020 skulle være 25 pct. af de unge, der ef-
ter 9. eller 10. klasse skulle vælge en erhvervsuddannelse og 
30 pct. i 2025. Målsætningen om at hver fjerde unge skulle 
vælge en erhvervsuddannelse i 2020, er langt fra nået. An-
delen af unge, der starter på en erhvervsuddannelse, er re-
lativt uændret. Omtrent hver femte afgangselev fra grund-
skolen har søgt om optagelse på en erhvervsskole i 2020, 
svarende til 13.243 elever26.

Andelen der starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 
9. eller 10. klasse varierer geografisk. I 15 kommuner er der 
under 15 procent af unge, som søger en erhvervsuddannel-
se. Det er hovedsageligt kommuner nær Nordsjælland og 
Hovedstaden. Kommuner der geografisk er placeret i yder-
områder såsom Tønder kommune, Nordfyns kommune og 
Odsherred kommune har en større andel af unge på mellem 
ca. 25-30 pct., der søger en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesvalg handler om identitet og interesser
I en rapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA)27 kortlægges unges valgprocesser, når de skal vælge 
ungdomsuddannelse. Undersøgelsen er baseret på 5.000 
svar fra unge i en spørgeskemaundersøgelse koblet til regi-
sterdata og et kvalitativt ungepanel på 60 unge, der er fulgt 
siden de gik i 8. klasse, og er startet på en ungdomsuddan-
nelse. Rapporten viser, at unge generelt oplever, at det er 
svært at træffe et valg om, hvilken ungdomsuddannelse de  
skal starte på efter 9. eller 10. klasse. De unge oplever uddan- 
nelsesvalget som svært, da det rammer ind i store spørgs-

mål som “hvem er jeg”, 
og “hvad vil jeg bruge 
mit liv til?”. 

Uanset om de unge står 
mellem valget af en gym- 
nasial eller en erhvervs-
faglig ungdomsuddan-
nelse, så er der særligt 
to perspektiver, der do-
minerer de unges valg. 
Det første handler om, 
hvad de interesserer sig 
for, og det andet handler 
om, hvad de vil med de-

res liv, og hvilken plan der 
skal lægges for at nå dertil. 
De unges tanker om valg af 
ungdomsuddannelse ræk-
ker dermed ind i spørgs-
mål om deres identitet og 
deres senere rolle på ar-
bejdsmarkedet. 

Køn har afgørende 
betydning for valg af 
ungdomsuddannelse
De unges valg af uddannel-
se inden for STEM-fagene 
afhænger i høj grad også 
af køn. Et litteraturstudie28 
lavet af DEA i samarbejde 
med Microsoft identificerer 
i alt seks temaer, hvor for-
skellige faktorer påvirker 
unges valg af uddannelse. 
Her spiller køn en vigtig rolle. Én af hovedkonklusionerne 
er, at kønsstereotype forestillinger påvirker pigers opfattel-
se af deres egne evner inden for STEM- og IT-fag. Det viser 
sig bl.a. ved, at piger allerede i en tidlig alder fravælger fag, 
der opfattes som ’drengefag’. Det har afgørende betydning 
for unges valg af ungdomsuddannelse senere hen, idet børn 
som gradvist mister interessen for STEM og IT-fag i løbet 
af folkeskolen, får svært ved at genskabe den igen senere. 

Skæve kønsbalancer rammer især erhvervsuddannelserne
Kønsstereotype opfattelser af ungdomsuddannelserne er 
udprægede på erhvervsuddannelserne. 7 ud af 10 af de 9. 
og 10. klasseelever, der søgte en erhvervsuddannelse, var 
drenge i 2021. Og ikke kun her er der forskel på kønnene. 
Der er markante forskelle på de fagområder, som unge væl-
ger på erhvervsuddannelserne. På fagområdet ’teknologi, 
byggeri og transport’ er 94 pct. af ansøgerne drenge. Om-
vendt er der flest piger, der søger om optagelse til fagområ-
det omsorg, sundhed og pædagogik, hvor 87 pct. er piger29.

Piger fravælger gymnasiale studieretninger  
om teknologi og IT
At størstedelen af de unge vælger en gymnasial uddannelse, 
betyder ikke, at man fravælger STEM. Men ifølge en rap-
port fra DEA fra 201930 er der væsentligt flere drenge end 
piger, der ønsker at starte på en STEM-studieretning på en 
gymnasial ungdomsuddannelse. I DEAs undersøgelse er de 
tre mest populære gymnasiale studieretninger blandt pi-
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på erhvervs- 
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jeg”, og “hvad vil 
jeg bruge mit  

liv til?”

26 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021.  

27 EVA, 2021.

28 DEA, 2018.

29 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021. 

30 DEA, 2019(a). 



14

ger sprog, samfundsvi-
denskab og matematik, 
mens de mest populære  
studieretninger for dren- 
ge er matematik, natur-
videnskab og teknologi 
og IT. Det kan tilføjes, 
at teknologi og IT er den 
studieretning, som abso- 
lut færrest piger forven-
ter at vælge i gymnasiet. 

Forskellen på drenge 
og pigers interesser for 
STEM-fagene på gym-
nasialt niveau handler 
bl.a. om, at drengene i 

højere grad drømmer om en fremtid, hvor de arbejder med 
teknologi, computere og byggeri, mens pigerne drømmer 
om at arbejde med mennesker, andre lande og design. Pi-
gerne mangler rollemodeller, som kan hjælpe dem til at 
forestille sig, at kvinder også kan arbejde med STEM. Det 
synspunkt understøttes af anbefalinger fra Teknologipag-
ten31, som også mener, at valget af ungdomsuddannelse 
(og uddannelse generelt) handler om identitet. Teknolo-
gipagten anbefaler således, at de unge skal have kendskab 
til opnåelige rollemodeller fra STEM-uddannelserne og er-
hvervslivet, som de kan se sig selv i. 

Generelt tegner der sig et billede af, at pigerne ser et mis-
match mellem den identitet, de ønsker at skabe, og jobs 
indenfor IT, teknologi og byggeri. Piger, der skal vælge en 
ungdomsuddannelse, har svært ved at se, hvordan interes-
sen for at arbejde med mennesker og kommunikation kan 
kombineres med f.eks. IT og teknologi. DEAs undersøgel-
se bekræfter, at piger præges af kønsstereotyper for diverse 
brancher på arbejdsmarkedet, som er en barriere for, at de 
vælger ungdomsuddannelser, der udvikler STEM-kompe-
tencer. 

Koblingen mellem kvalifikationer inden for kommunika- 
tion, det sociale og relationelle er alle kompetencer, som el-
lers er vigtige for mange jobs på STEM-området herunder  
som læge, matematiklærer, it-arkitekt og app-udvikler mv.32. 

Forældres rolle for valg af ungdomsuddannelse
Forældrenes præferencer for valg af ungdomsuddannelse 
er i overvejende grad en spejling af de unges valg af uddan-

nelse og studieretning33. Det sker ved, at forældrene spiller 
en indirekte vejledende rolle i de unges valg af ungdoms-
uddannelse. DEAs undersøgelse viser, at den indirekte vej-
ledende rolle har stor betydning for de unges valg af ung-
domsuddannelse og for deres valg af studieretning. Hvis 
forældrene mener, at deres barn skal begynde på en gym-
nasial ungdomsuddannelse, viser undersøgelsen, at 89 pct. 
af de unge også selv forventer at vælge en gymnasial ung-
domsuddannelse. Mønsteret gentager sig for erhvervsud-
dannelser. Her er det 76 pct. af de unge, som tænker at star-
te på en erhvervsuddannelse, der har forældre, som også 
opfordrer til en erhvervsuddannelse.

Mønsteret gentager sig også, når det gælder den unges valg 
af gymnasial studieretning. Her er der igen et stort sam-
menfald med, hvad den unge vælger, og hvad forældrene 
vurderer, deres barn bør vælge. Der er også forskel på, hvil-
ken studieretning forældrene mener, deres børn skal væl-
ge, alt efter om barnet er en dreng eller en pige. F.eks. me-
ner 54 pct. af forældrene til drenge, at deres søn skal vælge 
en studieretning med teknologi- og it. Omvendt mener kun 
26 pct. af forældre til piger, at deres datter skal vælge en 
studieretning med teknologi- og it. Ligeledes synes 46 pct. 
af forældrene til piger, at deres datter bør vælge en studie-
retning med sprog, hvorimod kun 35 pct. af forældrene til 
drenge mener det samme. Forældrenes kønsbias bidrager 
således til at reproducere kønsforskelle i henhold til unges 
valg af studieretning, hvilket gør kønsbalancen indenfor 
STEM-fagene ulige.

Det underbygges også i en 
anden rapport, som kon-
kluderer, at forældrene har  
et stereotypt syn på deres  
børns styrker, når de gør sig  
tanker om børnenes frem-
tid34. Det gælder både for-
ældrenes opfattelse af køn 
og også deres opfattelse af  
fortællingen om naturfag.  
Rapporten peger på, at selv- 
om forældrene har “science  
kapital”35, trumfer stereoty-
pe forestillinger om køn og 
naturfag alligevel, når for- 
ældrene forklarer, hvad de 
mener, at deres børn skal 
uddannes som i fremtiden. 

Hvis forældrene 
mener, at deres 

barn skal  
begynde på  

en gymnasial 
ungdoms- 

uddannelse, viser 
undersøgelsen, 
at 89 pct. af de 
unge også selv 

forventer at vælge 
en gymnasial 

ungdoms- 
uddannelse

Generelt tegner 
der sig et billede 

af, at pigerne 
ser et mismatch 
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identitet, de  

ønsker at skabe, 
og jobs indenfor 

IT, teknologi  
og byggeri

31 Teknologipagten, 2020(a).

32 DEA 2019(b).

33 DEA, 2019(b)

34 VILLUM FONDEN, 2021.

35  Science kapital defineres af det nationale naturfagscenter, Astra, som science-relaterede ressourcer man har med sig i ‘rygsækken’. Det handler om 
de naturvidenskabelige kompetencer, der opbygges igennem livet. Se https://astra.dk/viden-fokus/science-kapital/.
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Det er svært at styre 
unges uddannelses-
valg politisk 
I folkeskolens udskoling  
er der mange initiativer,  
som skal hjælpe de unge  
med at finde ud af, hvad  
der skal ske efter grund-
skolen. De bliver uddan- 
nelsesparathedsvurde-
ret fire gange, arbejder 
med elevplaner, uddan-
nelsesplaner og studie- 
valgsportfolio. Det er red- 
skaber, som bl.a. har til 
hensigt at hjælpe den un- 
ge med at skabe afklaring 
om valg af uddannelse. 
Derudover deltager de  
unge også i en række ak-
tiviteter, der skal klæde  
dem på til at træffe et 
valg, der er rigtigt for 
dem. Det er bl.a. kollek-
tiv vejledning, undervis-
ning i emnet uddannel-
se og job, introduktions-
kurser, brobygning og 
evt. praktik. 

Ifølge en rapport fra 
EVA36 træffes uddannelsesvalget i den private sfære – 
blandt forældre, venner og andre bekendtskaber. EVAs un-
dersøgelse viser også, at de unge, direkte eller indirekte, 
lægger en plan i 8. klasse, og at størstedelen følger den, og 
at den ikke nødvendigvis bestemmes af initiativerne i regi 
af skolen. Resultaterne af EVAs undersøgelse viser, at ud-
dannelsessystemets forsøg på at oplyse de unge om valg af 
ungdomsuddannelse mislykkes. Selvom der, som nævnt 
ovenfor, er et stort fokus på uddannelsesvalg- og planer for 
de unge, har initiativerne ikke den ønskede effekt på to væ-
sentlige parametre. For det første giver det ikke større af-
klaring hos den enkelte unge, og for det andet udfordres 
den unges valg af uddannelse, med henblik på at få dem til 
at vælge en erhvervsuddannelse, ikke. 

Der er behov for nye vejledningsindsatser
EVAs rapport foreslår, at et fremadrettet perspektiv derfor 
bør træde væk fra det, de kalder for “valg-diskursen”. Ved 
at gå væk fra valg-diskursen skal uddannelsesvalget i stedet 
gå på nysgerrige og eksplorative præmisser. På den måde 
håndteres de unges tvivl på en måde, hvor den unges valg 

ikke opleves som definerende for resten af livet. Det anbe-
fales, at vejledningen i udskolingen knytter sig til den unges 
læringsproces og kendskab til omverdenen samt refleksio-
ner over den unges interesser.  

En rapport udgivet af Aarhus Universitet fra 2021 undersø-
ger, om implementering af læringsorienteret uddannelses-
vejledning i udskolingen kan ændre mønstre i uddannelses-
deltagelse efter 9. klasse. Læringsorienteret uddannelses- 
vejledning dækker over aktiviteter såsom brobygning, virk-
somhedsbesøg, forældreaftner, valgfag, besøg på ungdoms-
uddannelser og undervisning i emnet uddannelse og job. 
Rapporten konkluderer dog, at der ikke kan påvises signi-
fikante forskelle mellem de elever, der oplevede læringsori-
enteret uddannelsesvejledning, og de elever der ikke gjorde. 

Det bakker op om EVAs 
konklusion ovenover om, 
at de mange initiativer ikke 
har den ønskede effekt på 
de unges valg af ungdoms-
uddannelse. Rapporten ty-
der dog på, at elever der 
deltog i læringsorienteret 
uddannelsesvejledning har 
større sandsynlighed for at 
vælge erhvervsuddannel-
ser og uddannelse gene-
relt, frem for de elever der 
ikke deltog. Der ses en ten-
dens til, at den læringsori-
enterede uddannelsesvej-
ledning er til større gavn 
for elever fra familier, hvor 
forældrene højest har en 
folkeskoleuddannelse og 
deres indkomst ligger i den 
nederste halvdel af ind-
komstfordelingen37. 

36 EVA, 2021(a). 

37 Børne- og Undervisningsministeriet, 2021(b)

Ved at gå  
væk fra  

valgdiskursen 
skal uddannel-

sesvalget i stedet 
gå på nysgerrige  
og eksplorative 

præmisser.  
På den måde 
håndteres de 

unges tvivl på 
en måde, hvor 
den unges valg 

ikke opleves som 
definerende  

for resten  
af livet

Selvom der, som 
nævnt ovenfor, 
er et stort fokus 

på uddannelses-
valg- og planer 
for de unge, har 

initiativerne 
ikke den ønskede 

effekt på to væ-
sentlige parame-
tre. For det første 

giver det ikke 
større afklaring 
hos den enkelte 
unge, og for det 
andet udfordres 

den unges valg af 
uddannelse, med 
henblik på at få 
dem til at vælge 
en erhvervsud-
dannelse, ikke
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Opsamling: Det ved vi om faktorer, som påvirker unges valg af ungdomsuddannelse.

•  Valget af ungdomsuddannelse er svært for mange unge. 
Det rammer ind i store spørgsmål som, hvem er jeg, og 
hvad vil jeg blive til? 

•  Størstedelen af unge vælger en gymnasial uddannelse 
efter grundskolen, mens færre vælger en erhvervsud-
dannelse. De unge opfatter de gymnasiale uddannelser, 
som et valg der maksimerer deres muligheder. De ser i 
stedet erhvervsuddannelser som et snævert og begræn-
sende valg, der indskrænker deres senere valgmulighe-
der, og en erhvervsuddannelse bliver det atypiske valg i 
slutningen af grundskolen. 

•  Køn har betydning for valg af ungdomsuddannelse. Fær- 
re piger vælger en STEM-erhvervsuddannelse end dren-
ge. På gymnasiale ungdomsuddannelser er der også 
skævheder i studieretninger. Flere piger vælger sprogli-
ge og samfundsfaglige studieretninger end drenge, som 
vælger mere tekniske eller naturvidenskabelige studie-

retninger. Generelt tegner sig et billede af, at pigerne ser 
et mismatch mellem den identitet, de ønsker at skabe og 
jobs indenfor IT, teknologi og byggeri. 

•  Forældrenes holdning til hvilken ungdomsuddannelse 
den unge bør vælge, betyder noget for de unges valg 
af ungdomsuddannelse og også for studieretning, den 
unge i sidste ende vælger at tage. Det understøtter 
kønsskævheden inden for STEM.

•  Politiske initiativer, som skal hjælpe de unge til at træffe 
valg om ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag, vir-
ker ikke efter hensigten. Et stort fokus på uddannelses-
valg- og planer for de unge har ikke den ønskede effekt 
på to væsentlige parametre. For det første giver det ikke 
større afklaring hos den enkelte unge, og for det andet 
udfordres den unges valg af uddannelse, med henblik 
på at få dem til at vælge en erhvervsuddannelse, ikke.  
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Faktorer for motivation 
blandt unge på videregående 
uddannelser

Flere unge søger ind på en videregående STEM-uddannelse 
end tidligere, ligesom flere unge generelt tager en videregå-
ende uddannelse38. Siden 2017 er optagelsen på STEM-ud-
dannelserne steget med 7 pct., hvilket svarer til omtrent 
1000 personer. Optaget for ikke-STEM-uddannelser er 
også steget, men med 3 pct. 

Går man længere tilbage i tid er antallet af unge der på-
begynder en STEM-uddannelse næsten fordoblet på 10 
år39. Mellem 2008-2018 steg tilgangen til videregående 
STEM-uddannelser med 9.404 personer - en stigning på 91 
pct. Til sammenligning er den samlede tilgang på alle vide-
regående uddannelser steget med 56 pct. 

Grundet coronapandemien var der et rekordhøjt antal 
unge, der søgte en STEM-uddannelse i 2020. Året er derfor 
en undtagelse sammenlignet med andre år. Det ekstra høje 
antal optagne i 2020 skyldes også, at der blev afsat midler 
til oprettelsen af 5.000 ekstra studiepladser på de videregå-
ende uddannelser. Optaget faldt derfor i 2021. Således var 
der 16.828 personer, der blev optaget på en STEM-uddan-
nelse i 2020 og 16.040 optagne i 2021. 

40 pct. af udbuddet af videregående uddannelser bestod i 
2020 af STEM-tilbud, hvoraf ca. halvdelen er indenfor IT 
og kombinationsuddannelser med IT, som er ikke-STEM 
uddannelser, der indeholder et væsentlig IT-element40. 

Som nævnt i indledningen ser samfundet dog stadig ind i 
et øget behov for STEM-kompetencer, som bliver svært at 
dække. For selvom tilgangen er steget, er udviklingen på 
kort sigt gået i stå.

STEM-uddannelser er  
udfordret af stort frafald
Der er også store udfordrin-
ger for STEM-uddannelser-
ne, når det gælder frafald. 
Knap hver fjerde frafalder 
uddannelsen inden for det 
første år på STEM-bache-
loruddannelserne. En vigtig  
pointe i denne sammenhæng  
er, at omtrent 2 ud af 3 af 
de studerende der frafalder 
deres uddannelse, starter 
på en ny universitetsuddan-
nelse inden for 3 år. For er-
hvervsakademierne og pro-
fessionshøjskolerne er det 
hhv. 44 pct. og 56 pct. Den 
data, der er tilgængelig, for-
tæller dog ikke noget om, 
hvorvidt de nye uddannel-
ser, som de unge starter på efter afbrydelsen af første ud-
dannelse, er indenfor STEM eller ej41. 

Valg af videregående uddannelse er  
komplekst og knyttet til identitet og køn
I artiklen “Vejen til drømmestudiet”42 kommunikeres re-
sultater fra forskningsprojektet IRIS om, hvordan valget 
af videregående uddannelse er et ensomt og frustrerende 
valg for mange unge. Artiklen taler ind i nogle af de samme 
pointer, som gælder for unge i grundskolen og på ungdoms-
uddannelser.

38 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2021.

39 Danmarks Statistik, 2019. 

40 DEA, 2022.

41 EVA, 2021(b).

42 Holmegaard & Becker, 2015.
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De unge skal navigere  
i et komplekst landskab  
af, hvad der er “det gode”  
uddannelsesvalg, hvor 
der både er forestillinger  
om, hvad der er det gode 
valg politisk, men også 
rundt om middagsbor-
det, i skolen og til fester. 
Valget handler i høj grad  
om, hvem man føler, man  
er, og hvem man gerne 
vil blive.

Forskningsartiklen pe-
ger også på, at de unge 
eksponeres for store 
mængder information 
og misinformation, når 
de skal træffe valg om 
en videregående uddan-
nelse. De udsættes for 
et forvirrende virvar af 
studietilbud, pamfletter, 
kataloger, hjemmesider 
og flyveblade. Ofte er 
der et markedsoriente-
ret formål med de stra-
tegier, som universite-

terne bruger til at rekruttere unge. Konkurrencen mellem 
universiteterne om at få flere studerende på netop deres ud-
dannelse skaber et misvisende billede af ’drømmestudiet’. 
Konsekvensen kan være en identitetskrise hos den stude-
rende, når studiet viser sig at være meget anderledes, end 
hvad den unge havde forestillet sig.

Flere mænd end kvinder vælger  
en videregående STEM-uddannelse
Som på de andre uddannelsesniveauer har køn også betyd-
ning for, om unge vælger en videregående STEM-uddan-
nelse. Tal fra 2021 viser fordelingen af køn på videregående 
STEM-uddannelser: 34 % af optaget var kvinder – de reste-
rende 66 % mænd43. 

Skævheden er fremtrædende på forskellige STEM-fag. Mens  
der er en overrepræsentation af kvinder i biovidenskab som 
f.eks. på medicinstudiet, molekylær biomedicin og veteri-
nærmedicin, er der en kraftig underrepræsentation i data-
logi, ingeniøruddannelser, fabrikation og byggeri. For fag 
indenfor fysisk videnskab, matematik og statistik er under-
repræsentationen mindre men stadig skæv44.

Den generelle stigning i tilgangen til STEM-uddannelser 
dækker over, at der også er en større andel kvinder, der sø-
ger STEM-vejen. I 2017 bestod 30 pct. af STEM-optaget på 
det videregående niveau af kvinder, mens andelen i 2021 
var på 34 pct.

Kønsstereotyper betyder, at færre kvinder vælger STEM
Ifølge en rapport fra VILLUM FONDEN45, er der mange år-
sager til, at der er færre kvinder, der vælger en STEM-ud-
dannelse end mænd. Rapporten beskriver, at kvinder er 
underrepræsenterede i STEM grundet mange af de samme 
faktorer, som beskrevet i de tidligere afsnit om grundskolen 
og ungdomsuddannelserne. 

Det skyldes bl.a., at piger i de tidlige skoleår “skubbes” i an-
dre retninger end det naturvidenskabelige, selvom de har 
interessen for STEM. Derudover beskriver litteraturen, at 
piger fravælger STEM grundet manglende viden og indsigt 
i fagene, hvilket forstærkes af fordomme, stereotyper og 
forestillinger om STEM-faglige studiemiljøer. F.eks. er der 
en fortælling om, at man skal være udpræget ’tekniknørd’ 
for at kunne læse en naturvidenskabelig uddannelse. Der-
udover er der en opfattelse af, at branchen har dårlige ar-
bejdsvilkår, da STEM-jobs 
forbindes med det masku-
line, og derfor opfattes som 
mest egnede til mænd. 

Forskellige initiativer  
skal bidrage til at styrke 
kønsbalancen – men de 
mest effektive mangler 
stadig i en dansk udgave
Der er lavet forskelligarte-
de initiativer, som skal for-
søge at få flere kvinder ind i 
STEM herunder åbent hus- 
arrangementer, karriere- og  
besøgsdage, workshopfor-
løb m.m. specifikt rettet mod  
kvinder. Der er også fokus  
på at udbrede kendskabet 
til STEM og fjerne køns- 
stereotyper via kampagner,  
videoproduktioner, sociale  
medie-initiativer. Her bru-
ges kvindelige rollemodel- 
ler og mentorer som et for-
søg på at ændre fortællin-
gen om STEM som et ma-
skulint felt.

Konkurrencen 
mellem universi-
teterne om at få 
flere studerende 
på netop deres 

uddannelse  
skaber et  

misvisende  
billede af ’ 

drømmestudiet’. 
Konsekvensen 

kan være en 
identitetskrise 

hos den studeren-
de, når studiet 

viser sig at være 
meget ander- 

ledes, end hvad 
den unge havde 

forestillet sig

De unge skal  
navigere i et 

komplekst land-
skab af, hvad der 
er “det gode” ud-
dannelsesvalg, 

hvor der både er 
forestillinger om, 

hvad der er det 
gode valg  

politisk, men 
også rundt om 
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i skolen og til  
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grad om, hvem 
man føler, man 

er, og hvem man 
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43 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2021.

44 Faber et al., 2020.

45 Faber et al., 2020. 
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En hovedpointe i rappor-
ten fra VILLUM FON- 
DEN er, at selvom der er  
forskellige tiltag, så er der  
få af dem, der ser loven-
de ud. Effektive initiati-
ver findes endnu ikke i 
en dansk kontekst.

Forskellige faktorer 
påvirker frafald på  
de videregående  
uddannelser
I en forskningsartikel 
præsenteres de mange 
faktorer, som har betyd-
ning for frafald46. Stu-
derendes chancer for at 
gennemføre en videre-
gående uddannelse af-
hænger både den socia-
le, økonomiske og kul-

turelle baggrund hos den enkelte, og at de studerende bliver 
socialt og fagligt integrerede på uddannelsen. Den faglige 
integration består i, både at kunne indfri kravene på ud-
dannelsen, og at den studerendes egen interesse for faget 
vækkes: Dvs. at den studerende oplever studiets fag som in-
teressante og relevante. Relationen til undervisere og andet 
fagligt personale har også betydning for, om den studeren-
de bliver på uddannelsen. 

Britisk forskning peger på fire hovedkategorier, som op-
summerer, hvad der har betydning for den studerendes 
personlige valg om at melde sig ud af uddannelsen. Den 
første kategori drejer sig om utilstrækkelig eller misvisende 
information om studiet, da de studerende traf valget om at 
søge uddannelsen. Den anden kategori drejer sig om ople-
velser og erfaringer på studiet. Den tredje kategori hand-
ler om den studerendes evne til, at kunne håndtere uddan-
nelsens krav, og den sidste og fjerde kategori drejer sig om 
begivenheder, som påvirker den studerendes liv uden for 
institutionen.

Frafald kan også skyldes ringe studiemiljø
Et studie fra USA pointerer, at tidligere forskning på områ-
det har lagt vægt på, at det var de studerende, der havde et 
problem, som skulle løses for at undgå frafald. Det ameri-
kanske studie viser imidlertid, at de problemer, der knytter 
sig til frafald hos de studerende, er problemer, som stort 
set alle studerende døjer med. Studiet finder derfor ikke, at 
de studerende der bliver, og de studerende der frafalder, er 

to forskellige grupper med forskellige evner, motivation og 
opførsel. Begge grupper havde flere ligheder end forskelle. 

Studiet peger på, at årsagen til at studerende afbryder deres 
studie, retter sig mod uddannelsesmæssige strukturer og 
kultur frem for de studerendes egen motivation og evner. 
De, der afbryder deres studie, kan være villige til at gøre 
en indsats, være forberedte og have evnerne men grundet 
den pædagogiske tilgang, og et ikke-attraktivt studiemiljø, 
skifter de uddannelse. Der er således forskellige håndtag at 
skrue på, hvis de unge bedre skal fastholdes på de videre-
gående uddannelser, som handler mere om uddannelserne 
selv end de unge.

Hvad motiverer de unge på  
videregående STEM-uddannelser
En rapport fra Københavns Universitet47 fokuserer på, hvad 
der motiverer studerende laboranter og på diplomingeniø-
rer til at blive på studiet. 

Laborant-studerende sætter pris tværfaglighed,  
længden på uddannelsen og de praktiske aspekter  
af arbejdet herunder praktikforløb
De laborant-studerende blev  
motiveret af, at der var for-
skellige fagligheder inden for  
studiet. At uddannelsen både  
rummede kemi og biologi var  
tiltalende for mange stude- 
rende. Derudover blev også 
uddannelsens varighed frem- 
hævet som noget positivt og  
motiverende, da uddannel- 
sen er forholdsvis kort. Prak- 
tikforløbet, som er en del af 
uddannelsen, er også en mo-
tiverende faktor. Det prak-
tiske arbejde med forsøg i  
laboratoriet, samt fremtids-
udsigter om at ens arbejds-
plads er i et laboratorie, bi-
drog til den positive indstil-
ling. 

Underviserne på laborant-
uddannelsen oplevede, at 
de studerende var motive-
rede for at tage uddannelsen 
og fremhævede det som en 
fordel, at uddannelsens små 
årgange gjorde, at de kunne 

Det ameri- 
kanske studie 

viser imidlertid, 
at de problemer, 
der knytter sig 
til frafald hos 

de studerende, 
er problemer, 

som stort set alle 
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med. Studiet 
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der bliver, og de 
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frafalder, er to for-
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med forskellige 
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46 Ulriksen et al., 2011.

47 Elmeskov et al., 2020.
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Der er således 
forskellige  
håndtag at 

skrue på, hvis de 
unge bedre skal 
fastholdes på de 

videregående 
uddannelser, 
som handler 

mere om  
uddannelserne 

selv end de unge

etablere tætte relationer 
til de studerende. 

Studerende til diplom- 
ingeniør motiveres af 
de gode jobmuligheder 
og praksisnær  
undervisning
Studerende på diplom- 
ingeniørstudiet blev mo- 
tiveret af, at deres ud-
dannelse er et sted, hvor 
de blev inddraget, ud-
fordret og oplyst om ud-
dannelsens muligheder. 
Motivationen kom også 
af, at uddannelsen giver 
gode alsidige jobmulig-
heder, og at de stude-

rende oplevede, at de på uddannelsen blev godt rustet til 
fremtiden. Det motiverede også de unge, at uddannelsen 
har et stort fokus på innovation og udvikling.

Rapporten fremhæver, at de unges drivkraft styrkes af 
mange virksomhedsbesøg, som er en del af uddannelsen. 
Derudover bliver de også undervist af gæsteundervisere 
fra forskellige virksomheder, som gør uddannelsen virke-
lighedsnær og relevant for de studerende. Dette synspunkt 
understøttes også af Teknologipagten 202048, som peger på 
at samarbejde med virksomheder om problemstillinger fra 
virkeligheden, styrker den praksisnære undervisning. No-
get andet der kendetegner diplomingeniøruddannelsen, 
og som opleves positivt, er undervisernes evne til at skabe 
sammenhæng mellem undervisningsmaterialet og arbejds-
opgaver, som et rigtigt job kræver. 

48 Teknologipagten, 2020(b).
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•  Flere vælger videregående STEM-uddannelser i dag end  
tidligere, og en større andel er kvinder. Dog er der stadig- 
væk færre kvinder, der vælger en STEM-uddannelse 
end mænd.

•  For mange unge er valget om, hvilken videregående 
uddannelse man vil starte på svært. Valget handler om 
identitet og fremtidsplaner. Køn spiller også en væsentlig 
rolle, og der eksisterer en lang række kønsstereotyper, 
som betyder, at mange STEM-uddannelser ofte opfattes 
som mere egnet til mænd. 

•  Frafaldet for videregående uddannelser er stort set uæn-
dret gennem de sidste 20 år. Litteraturen på området pe-
ger på mange forskellige faktorer som årsag til frafald. 

Det gælder f.eks., at både faglig og social integration er 
vigtigt for at mindske frafald blandt de studerende.

•  De videregående uddannelser eksponerer de studerende  
for mange lovende marketingskampagner, da de også er 
i konkurrence om de studerende. Elementet af konkurren-
ce mellem universiteterne kan dog lede til misinformation 
om studiets indhold, hvilket i sidste ende kan føre til frafald. 

•  Unge på STEM-uddannelser motiveres særligt af, at 
STEM-uddannelserne er praksisorienterede, og har tæt 
samarbejde med erhvervslivet. For nogle studerende er 
det motiverende, at store dele af studiet foregår i et la-
boratorie, og det man lærer på studiet, kan relateres til 
udfordringer i den virkelige verden.

Opsamling: Det ved vi om faktorer for motivation blandt unge på videregående uddannelser 



22

Referencer

AE, 2021(a), Dårligt nyt for den grønne omstilling: For få unge går den faglærte vej.
https://www.ae.dk/debatindlaeg/2021-04-daarligt-nyt-for-den-groenne-omstilling-for-faa-unge-gaar-den-faglaerte-vej

AE, 2021(b), Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030.
https://www.ae.dk/analyse/2021-03-danmark-mangler-99000-faglaerte-i-2030

Astrup Christensen, A., Bindslev, S. G., Christrup Kjeldsen, C. & Müller Kristensen, 2019, Matematik og natur/teknologi 
i 4. klasse. Sammenfatning af TIMSS-undersøgelsen 2019. 
https://unipress.dk/media/18397/timss2019_sammenfatning.pdf 

Broström, S., & Frøkjær, T., 2016, Science i vuggestue og børnehave. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (1).
https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36367/37709

Børne- og Undervisningsministeriet, 2021(a), Statusredegørelsen for implementering af erhvervsuddannelsesreformen.
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220314-ny-redegoerelse-for-faa-starter-paa-en-erhvervsuddannelse 

Børne- og Undervisningsministeriet, 2021(b), Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning.
https://www.uvm.dk/publikationer/2021/211214-kvantitativ-evaluering-af-udsyn-i-udskolingen 

Danmarks Statistik, 2019, STEM-studerende næsten fordoblet på ti år.
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=33210 

Danmarks Statistik, 2022, Erhvervsuddannelser falder fortsat i popularitet.
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=38255

Danske Gymnasier & IDA, 2021, Frem mod 2030 bliver der stor mangel på STEM-uddannede og samfundsfaglige.
https://ida.dk/media/9067/mismatch-paa-det-danske-arbejdsmarked-2030.pdf

DI, 2020, Tydeligere retninger for gymnasierne.
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/9/tydeligere-retninger-for-gymnasierne/

DEA, 2018, Litteraturstudie: Unges veje til STEM.
https://www.datocms-assets.com/22590/1589284082-stemlitteraturstudie.pdf 

DEA, 2019(a), Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge? - Og hvilken rolle spiller køn 
for interesseskabelsen?
https://www.datocms-assets.com/22590/1605692412-deastem-rapport-endelig.pdf

DEA, 2019(b), Stereotyper spænder ben for tekniske piger.
https://dea.nu/i-farver/publikationer/stereotyper-spaender-ben-for-tekniske-piger/ 

DEA, 2021, Unges Idéer til ungdomsuddannelserne. 
https://www.datocms-assets.com/22590/1623653367-unges-ideer-til-ungdomsuddannelserne.pdf 



23

DEA, 2022, Uddannelsesvalg på STEM- og IT-området.
https://www.datocms-assets.com/22590/1656400080-kortlaegning-af-stem-og-it-udbuddet-i-danmark.pdf 

Elmeskov, D. C., Hoppe, E. E., Ulriksen, L., 2020, Tilbage i STEM-pipelinen. En formativ evaluering af projektet 
Kompetencetilpasningsforløbet i Region Sjælland. 
https://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/Skriftserie_nr_56.pdf 

EVA, 2021(a), Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse.
https://www.eva.dk/grundskole/unges-valgproces-start-paa-ungdomsuddannelse 

EVA, 2021(b), Frafald og studieskift på de videregående uddannelser. 
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/frafald-studieskift-paa-videregaaende-uddannelser 

EVA, 2021(c), Elever, der trives dårligt, har større risiko for at droppe ud af deres erhvervsuddannelse.
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/elever-trives-daarligt-stoerre-risiko-droppe-erhvervsuddannelse

EVA, 2022, Unge på erhvervsuddannelserne har højere trivsel og er mere motiverede.
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/unge-paa-erhvervsuddannelserne-hoejere-trivsel-er-motiverede 

Faber, S. T., Nissen, A., & Orvik, A-E., 2020, Rekruttering og fastholdelse af kvinder inden for STEM: Indsatser og 
erfaringer på universiteterne.
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/348911657/Rapport_Villumfonden_Kvinder_i_STEM_FINAL_Juni_2020_
med_logo.pdf 

Fremtidens grønne arbejdsmarked, 2022, Fremtidens grønne arbejdsmarked. Hvad ved vi om fremtidens 
kompetencebehov til den grønne omstilling.
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/100122%20Anbefalingskatalog%20Fremtidens%20
gr%C3%B8nne_NY.pdf 

Holmegaard, H. T., & Becker, J., 2015, Vejen til drømmestudiet. Aktuel Naturvidenskab, 2015(2), 46-49.
https://static-curis.ku.dk/portal/files/138215860/Vejen_til_droemmestudiet.pdf 

Nielsen, J. A. (red.), 2017, Litteraturstudium til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi. Institut for 
Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
https://static-curis.ku.dk/portal/files/173935730/Naturvidenskabsstrategi_Litteraturstudium_Rapport.pdf

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 2019, Undersøgelse af kompetencebehov bland naturfagslærere i grundskolen.
https://www.uvm.dk/publikationer/2019/191106-undersoogelse-af-kompetencebvehov-blandt-naturfagslaerere-i-
grundskolen

Teknologipagten, 2020(a), Unge Kvinder og STEM. - hvis STEM også er for pigerne, hvorfor taler vi så til drengene?
https://prod-teknologipagten.azurewebsites.net/media/hhvfzf5k/unge-kvinder-og-stem.pdf



24

Teknologipagten, 2020(b), Grøn omstilling er vejen til flere kandidater indenfor stem
https://prod-teknologipagten.azurewebsites.net/media/th3pxvhe/gr%C3%B8n-omstilling-vejen-til-flere-kanidater-
inden-for-stem.pdf

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, 2021, Optagelsen 2021.
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/2021/notat-5-stem-
it-og-ingeniorer.pdf 

Ulriksen, L., Madsen, L. M., & Holmegaard, H. T., 2011, Hvorfor bliver de ikke? – Hvad fortæller forskningen om 
frafald på videregående STEM-uddannelser? MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (4).
https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36087 

VILLUM FONDEN, 2021, Flere piger med science kapital og STEM-interesse. 
https://veluxfoundations.dk/sites/default/files/rapport_flere_piger_med_science-kapital_og_stem-interesse_af_is_
it_a_bird.pdf

VILLUM FONDEN, 2022, Midtvejsevaluering Science i fritiden.
https://veluxfoundations.dk/sites/default/files/midtvejsevaluering_science_i_fritiden_082202.pdf

VIVE, 2020 Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen i folkeskolen. – En evaluering af udviklingen i 
reformårene 2014-2018.
https://www.vive.dk/media/pure/14678/3742456


