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1. Leders beretning

Vi er, på tross av pandemien, fornøyd med hvordan vi har

I september gikk tidligere leder over i ny jobb, og undertegnede

opprettholdt og videreutviklet driften ved senteret. Omlegging

tar i februar 2021 over som leder for NSR, etter å ha vært

til digital ENT3R har vært krevende, men nødvendig,og det

konstituert i stillingen siden høsten 2020.

Leders
beretning
Skoler og campuser stengte ned. Elever og studenter ble sendt
hjem. Digital undervisning og hjemmekontor ble normalen. Over
natta var det en realitet at våre viktigste tiltak i arbeidet med
å rekruttere til realfag og teknologi, ikke kunne gjennomføres
som planlagt. Det var mye som ikke ble slik vi trodde i 2020.
Med begrensningene som fulgte måtte vi tenke nytt og se
etter andre måter å løse oppdraget vårt på. Omstillingsevne
og engasjement hos de ansatte har bidratt til å møte mange
av utfordringene nedstengingen medførte, men ikke alt lar
seg løse digitalt. Det personlige møtet mellom rollemodell og
elev blir ikke fullt så personlig gjennom en skjerm. Heller ikke
møtet mellom elever og studenter gjennom ENT3R blir helt det
samme digitalt. De fleste av oss har likevel erfart at det er bedre
å møtes digitalt enn å ikke møtes i det hele tatt, og NSR ønsker
å rette en spesiell takk til mentorene i ENT3R, som har sørget
for at alle de 3000 elevene som til vanlig deltar på ENT3R på
studiestedene har fått tilbud om digital leksehjelp når campus
ikke har vært åpen for besøk.
På tross av pandemi har ungdom fortsatt vært nødt til å ta
viktige valg når det gjelder utdanning. Rekordmange søkte
høyere utdanning, og søkertallene viste en positiv utvikling for
MNT-fagene. Pandemien kan ha bidratt til å vise relevansen av
realfaglig og teknologisk kompetanse i forbindelse med utvikling
av vaksiner. Takket være forskning over flere tiår har det vært
mulig å produsere disse i rekordfart – viktigheten av realfaglig
kompetanse har sjelden vært tydeligere enn i 2020. Dette
gir inspirasjon til å fortsette å motivere og inspirere unge til å
studere realfag og teknologi, slik at vi sikrer viktig kompetanse
også for framtida.
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er lagt ned en stor innsats av alle involverte. Også for
rollemodellordningen har det vært krevende, men vi vil bruke

Alt i alt er vi fornøyde med 2020 med tanke på premissene

disse erfaringene til å lage nye, bedre og mer fleksible løsninger

for året. I 2021 vil vi jobbe mye med samarbeid og

for fremtida. Velgriktig.no er godt besøkt, og det produseres og

nettverksbygging, for å nå enda bedre ut med tiltakene våre

publiseres stadig nye filmer til inspirasjon for ungdom sammen

og skape engasjement for real- og teknologifag.

med våre samarbeidspartnere. Vi har også rukket å skrive
rapporten «Rekruttering av kvinner til studier i IKT-sikkerhet»,
og arrangert og gjennomført webinarer for UH-sektoren med
rekruttering til realfag og teknologi som tema.

Guro Rørvik
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2. Introduksjon til virksomheten

Modell 1
Realfagskapital med tiltak

Holdninger
Girl Tech Fest, Girls Day in Tech, Velgriktig,
ENT3R, Rollemodell, Jenter og teknologi

Realfagskapital
Kunnskap

Relasjoner

Girl Tech Fest,
ENT3R, Girls Day in Tech

Girls Day in Tech,
ENT3R, Rollemodell,
Girl Tech Fest

Interesser
Girl Tech Fest, Girls Day in Tech, Velgriktig,
ENT3R, Rollemodell, Jenter og teknologi

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) har som
mandat fra Kunnskapsdepartementet å rekruttere flere unge

• Interesser handler om elevens interesse for realfag og
teknologi.

til utdanninger og yrker innen realfag og teknologi i Norge. NSR
er organisert ved NTNU som en egen seksjon under Fakultet

• Kunnskap handler om de faglige kunnskapene elevene har.

operative beslutninger.

er til fagene.

Sekundære målgrupper er de som påvirker primærgruppen –
myndigheter.

faktorene i modellen for realfagskapital. Modellen fungerer
derfor som et kontrollpunkt for både strategisk retning og

• Holdningen sier noe om hvor positiv eller negativ eleven

foreldre og foresatte, lærere og rådgivere, organisasjoner og

er det for at eleven velger realfag videre i skole og arbeidsliv.
Alle tiltak vi støtter eller utvikler skal forsterke minst én av

for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
Vår hovedmålgruppe er unge som skal ta sine utdanningsvalg.

Jo høyere realfagskapital en elev har, jo høyere sannsynlighet

I 2020 har NSR hatt 6 faste ansatte, 2 midlertidige stillinger
• Relasjoner handler om hvem eleven kjenner eller vet 		

og en student tilknyttet senteret. Morten Sørlie sa opp sin

om som jobber med, eller er nært tilknyttet realfagene.

lederstilling 1.juli. Guro Rørvik har fungert som konstituert leder
etter det og blir ansatt som fast leder fra 1.mars 2021.

Som faglig og strategisk utgangspunkt bruker vi modellen
«Science capital» (realfagskapital). En elevs realfagskapital
påvirkes av fire faktorer: interesser, holdninger, kunnskap og
relasjoner.

6

7

Årsrapport 2020

2. Introduksjon til virksomheten

Årsrapport 2020

2. Introduksjon til virksomheten

Modell 2

Modell 3

Organisasjon og ledelse, per desember 2020

Hovedtall fra årsregnskapet

NSR har et viktig mandat og en bred målgruppe, så det er avgjørende at vi har
heterogen kompetanse på senteret og ulike tilnærminger til oppgavene vi har. Dette
skal sikre at vi jobber optimalt for å rekruttere flere unge til realfag og teknologi slik at
vi bidrar til et bærekraftig, likestilt og konkurransedyktig arbeidsliv i Norge.

Marit Wangen
Kommunikasjonsansvarlig

Antall årsverk
2017

2018

2019

4,8

5,8

6,6

Guri Schjølberg
Rådgiver

Silje Wolff
Rådgiver og prosjektleder
Guro Rørvik

ENT3R

Antall faste ansatte
2017

2018

2019

5

6

7

Leder
Martine Østlie
Prosjektleder jentetiltak
Samlet tildeling
Karoline Nielsen
Rådgiver ENT3R

2017

2018

2019

20 667 000

21 000 000

21 590 000

Helge Brovold,
Rådgiver
*Akkumulert avsetning er ikke medregnet.
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Status og
analyser

[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

3.A Status rekruttering til realfag
Innledning:

2015/16

2016/17

Kaarstein, H., Radišić, J., Lehre, A.C., Nilsen, T. & Bergem, O.K. (2020).
TIMSS 2019. Kortrapport. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning,
Universitetet i Oslo.
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/
grunnskolekarakterer/
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/godeskoleresultater-liten-endring-i-yrkesvalg
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikkvideregaende-skole/sokere-vgs/sokere-utdanningsprogram/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikkvideregaende-skole/sokere-vgs/sokere-utdanningsprogram/

2017/18

2018/19

tydelige konklusjoner fra skoleåret 2020. Hele skolesystemet

47,7 %
1T
51,1 %
skoleår i matematikk. Avstanden til de øvrige nordiske landene
52,3 %
1P
i naturfag
var stor i 2015, men har49,9
blitt%enda større i 2019.

49 %
47,5 %
Videregående skole:
2019/20
51elever
%
52,5 % startet 74 530
I skoleåret 2020/21
på videregående

på alle nivåer ble i mars helt uforberedt kastet inn i ordninger

Årsakene til dette er mange, men i rapporten trekkes følgende

med hjemmeskole og digital undervisning, og elevene

momenter frem: Det er få timer til naturfag på ungdomstrinnet

skole, og for første gang er opptaket til yrkesfag større enn
48,8 %
opptaket til studieforberedende utdanningsprogram. Mens

taklet dette på ulikt vis. Mens enkelte likte roen og fikk økt

sammenlignet med de andre deltagerlandene, mange elever

konsentrasjon, mistet mange andre motivasjon og læringsvilje.

undervises av lærere uten spesialisering i naturfag og det er for

50,3 prosent startet på yrkesfag, startet 49,7 prosent
av
51,2 %
elevene på studieforberedende

Alle skriftlige eksamener i ungdomsskole og videregående skole

lite etter- og videreutdanningsaktivitet i naturfag.

fag [4]. Det har fra politisk hold i mange år vært rettet innsats

ble avlyst, og innen høyere utdanning ble mange eksamener

I matematikk på ungdomstrinnet ligger Norge nå på snitt med

mot økt rekruttering til yrkesfag, så dette er en ønsket utvikling.

avviklet digitalt. Hvordan alt dette har påvirket karaktersnitt

de andre nordiske la ndene, noe som impliserer en signifikant

I NSR ser vi at mange unge tar veien til ingeniøryrket gjennom

og resultater, skal ikke vi spekulere i. Det som i hvert fall er

tilbakegang siden forrige test i 2015. Endringen er størst innen

en yrkesfaglig utdanning, og at denne kombinasjonen er svært

åpenbart, er at søkertallene til høyere utdanning generelt og

områdene Geometri og målinger og Statistikk.

ettertraktet på arbeidsmarkedet. NSR har derfor ingen større

Den pågående pandemien har gjort det svært vanskelig å trekke

MNT-fag spesielt økte kraftig. Usikre tider gir grobunn for ønsker

betenkeligheter med en slik utvikling.

om trygge studievalg, og MNT-fagene oppleves som sikre valg

I 2020 ble det, som tidligere nevnt, ikke avholdt eksamen i

for de unge i Norge i dag.

matematikk på tiende trinn. Når det gjelder standpunktkarakterer

Idet elevene på studiespesialisering starter på VG1, må de også

for tiende trinn i matematikk, så ser vi for 2020 et karaktersnitt

ta et valg mellom praktisk (1P) og teoretisk (1T) matematikk. Ved

Ungdomsskole:

på 3,8. Dette er opp en desimal fra året før, og økningen skyldes

inngangen til skoleåret 2020/21 valgte 50,8 prosent av elevene

I desember 2020 ble resultatene fra TIMMS 2019 (Trends in

at guttene styrket sitt snitt fra 3,6 i 2019 til 3,7 i 2020. Jentene

på studieforberedende utdanningsprogram P-matte, mens

International Mathematics and Science Study) publisert [1].

står uendret med 3,9 i snitt [2].

49,2 prosent valgte T-matte. Ved å velge 1P stenges mange

Hensikten med TIMSS er blant annet å følge med på utviklingen

dører for den realfaglige matematikken, og til dels også for

i elevenes matematikk- og naturfagkompetanse, og å

Til tross for at jenter får bedre resultater i MNT-fagene enn

realfagspoengene videre. Dersom eleven ønsker en realfaglig/

sammenligne eget land med andre lands utdanningssystemer.

gutter, ser vi likevel fortsatt en tendens til at gutter velger

teknologisk høyere utdanning, bør vedkommende derfor velge

TIMMS-resultatene gir oss altså et tydelig innblikk i hvordan

denne type fag oftere enn jenter – også i valgfagene i

1T for deretter å velge R1 i sitt andre studieår. Valget foretas

norske elever presterer sammenlignet med elever i de andre

ungdomsskolen. De naturvitenskapelige valgfagene som kan

allerede ved opptak/oppstart til første studieår i videregående

nordiske landene, og tallenes tale kan gi grunn til en viss

velges på ungdomsskolen er forskning i praksis, programmering

skole, og det er derfor viktig at lærere/skolerådgivere tar denne

bekymring. Mens prestasjonene i matematikk og naturfag

og teknologi i praksis [3]. Jenteandelen på disse fagene er

diskusjonen med elevene mot slutten av tiende trinn.

er stabilt gode på barnetrinnet, så har det nemlig vært en

henholdsvis 41 prosent, 16 prosent og 17 prosent, og vi ser

signifikant nedgang i prestasjoner både i matematikk og

dermed at potensialet for økt jenterekruttering er stort –

naturfag for ungdomstrinnet. Beregnet ut fra analysene som

spesielt innen fagene programmering og teknologi i praksis.

ble foretatt ved forrige måling i 2015, kan tilbakegangen
anslås til ca. et halvt års skolegang i naturfag og et tredjedels
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På VG2 velger elevene hvilket programområde de vil ta

20 prosent av elevene i en Informasjonsteknologi 2-klasse er

MNT-fagene er utvilsomt blant vinnerne i 2020-opptaket.

20 prosent. Her er det fortsatt en stor jobb å gjøre før vi når

innenfor utdanningsprogrammet de går på. Av elevene på

jenter. Informasjonsteknologi utpeker seg med dette som det

Ingeniørstudiet hadde 6,6 prosent flere førstevalgssøkere

en akseptabel kjønnsbalanse. Innen medisin, odontologi og

studiespesialisering VG2 i skoleåret 2020/21 valgte 44,2

mest ubalanserte studiespesialiseringsfaget i den videregående

sammenlignet med 2019, og sivilingeniørstudiet hadde 3,5

veterinær er kvinnelige studenter i stort flertall, så her snus

prosent en realfaglig retning, mens 55,8 prosent valgte språk,

skolen når det gjelder kjønnsfordeling, og her bør tendensen

prosent flere søkere enn året før. Emnet Informasjonsteknologi

problematikken på hodet idet flere gutter bør søke seg til denne

samfunnsfag og økonomi. Dette tilsvarer en solid og svært

snu snarlig.

hadde dessuten i 2020 den nest største økningen i søkertall

type studier for å sikre en optimal kjønnsbalanse.

gledelig oppgang for realfagene på hele 2,7 prosent fra året før.

av alle utdanningsområder, med 12,1 prosent oppgang
sammenlignet med forrige år [7]. De tradisjonelle realfagene

Flere kvinner enn menn tar en doktorgrad, og kvinner er i flertall

var også svært populære valg, med en oppgang på 11,4 prosent.

blant dem som tar doktorgrad innenfor medisin og helsefag.

Realfagene i videregående skole har i lang tid vært preget

Høyere utdanning

av ujevn kjønnsfordeling. Tradisjonelt sett har jentene vært i

I 2020 søkte 149 541 personer om opptak til høyere utdanning,

overvekt i såkalte «myke» realfag som biologi, S-matte, kjemi

og dette tilsvarer en prosentvis økning i antall søkere på hele 8,9

Når det gjelder kvinneandelen, så ser vi at Informasjonsteknologi

flertall: I matematikk og naturvitenskap ble 60 prosent av

og geofag – mens guttene oftere velger fag som fysikk, R-matte,

prosent sammenlignet med året før. Økningen forklares delvis

har gått fra 26 prosent kvinner i 2019 til 29 prosent i 2020. Ser

doktorgradene i 2018 avlagt av menn, mens innenfor teknologi

teknologi- og forskningslære og informasjonsteknologi.

med covid-19, som har gjort arbeidsmarkedet vanskeligere

vi 10 år tilbake i tid, så var kvinneandelen på bare 18 prosent.

var mannsandelen 75 prosent.

Tallene for fjoråret viser at disse tendensene vedvarer.

og som dermed har fått flere til å trekke i retning av høyere

Dette er en fin utvikling, og selv om det ikke går så raskt som vi

Informasjonsteknologi er et satsingsfelt for årene fremover,

utdanning [6].

kunne ønske, er det fortsatt langt mer positivt enn i de klassiske

og det er derfor grunn til å uroe seg spesielt over at kun om lag

I de andre MNT-fagene er mannlige kandidater imidlertid i

ingeniørfagene, hvor kvinneandelen fortsatt bare er på rundt

Realfaglige studievalg i videregående skole
Kjønnsfordeling i prosent 2020/21

Jenter

Gutter

Biologi 2

72 %

28 %

Biologi 1

70 %

30 %

Kjemi 2

63,1 %

36,9 %

Kjemi 1

57,5 %

42,5 %

Matematikk S2

56 %

44 %

Matematikk S1

55,5 %

44,5 %

Geofag 1

53,9 %

46,1 %

Geofag 2

51,5 %

48,5 %

Matematikk R1

46,3 %

53,7 %

Fysikk 1

45,8 %

54,2 %

Matematikk R2

40,7 %

59,3 %

Teknologi og forskningslære 1

33,2 %

66,8 %

Teknologi og forskningslære 2

28,6 %

71,4 %

Fysikk 2

28,1 %

71,9 %

Informasjonsteknologi 1

27,9 %

72,1 %

Informasjonsteknologi 2

19,8 %

80,2 %

Kilde: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/
fagvalg-i-videregaende-skole/fagvalg-vgs/
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Førstevalgsøkere 2010-2020, kvinneandel i prosent:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Realfag

50

50

50

48

51

51

48

50

51

52

53

5-årig master i teknologi

26

27

28

30

31

31

31

31

31

32

33

Ingeniør

17

17

20

21

21

21

17

17

18

19

20

Informasjonsteknologi

18

17

17

16

17

18

20

23

24

26

29

Maritime fag

15

14

15

16

14

16

12

18

12

18

15

Medisin

65

65

65

69

68

71

71

69

68

72

72

Odontologi

80

70

82

81

82

79

80

78

77

80

82

Veterinær

93

93

92

93

92

92

91

90

90

90

91

Kilde: https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/

[6]

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/
faktanotat-hovedopptak-uhg-2020.pdf

[7]

Utdanningsområdet Land og Havbruk topper statistikken. Merk likevel at
dette utdanningsområdet har få studieplasser og få søkere sammenlignet
med andre studier/utdanningsområder.

[8] https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner			
/gode-skoleresultater-liten-endring-i-yrkesvalg
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I gjennomsnitt var månedslønnen for
menn og kvinner i 2019 henholdsvis
50 080 og 43 850 kroner.

Jenter som blir ingeniører tjener kun
87 prosent av guttenes lønn,

Kjønnsforskjeller i det norske arbeidsmarkedet
Ifølge «Dette er Norge 2020», så utgjør den norske

og/eller teknologisk utdanning i like stor grad som guttene har

arbeidsstyrken 2,8 millioner mennesker, noe som tilsvarer om

et yrke innen disse områdene. Likevel velger jentene andre

lag 70 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år [9].

typer MNT-utdanninger og yrker enn det guttene gjør. Jenter

Kvinner utgjør 47 prosent av denne arbeidsstyrken. Mange

som blir ingeniører tjener kun 87 prosent av guttenes lønn,

kvinner jobber fortsatt deltid, selv om andelen er synkende. I

de blir sjeldnere ledere og de arbeider oftere utenfor yrkets

1980 jobbet 53 prosent deltid, i 2019 var andelen sunket til 36

kjerneområder [11].

prosent. Menns deltidsandel er stabil omkring 15 prosent, og
de som jobber deltid er i stor grad skoleungdom og studenter.

Selv om vi har mye å gå på, har Norge likevel – i internasjonal

I gjennomsnitt var månedslønnen for menn og kvinner i 2019

sammenheng – i lang tid vært et foregangsland når det gjelder

henholdsvis 50 080 og 43 850 kroner. Kvinnenes månedslønn

likestilling, og i år som i fjor ligger Norge stabilt på 2. plass i World

utgjør altså 88 prosent av mennenes, og denne forskjellen har

Economic Forum sin oversikt over likestillingssituasjonen i 134

endret seg lite de siste årene.

land [12].

Når det gjelder den yrkesaktive kvinneandelen innen MNT,
så forteller en ny SSB-analyse oss at 44 prosent av de
som arbeider innen slike yrker er kvinner. Dette tallet kan
tilsynelatende fremstå som balansert og positivt, men dersom
vi ser bort fra medisin-, veterinær- og tannlegeyrket, så ligger
den reelle kvinneandelen på ca. 25 prosent [10].
Situasjonsbildet er altså at færre jenter enn gutter studerer
MNT-fag, men at antallet jenter som har fullført en realfaglig-

14

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner			
/dette-er-norge-2020
[10] https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner			
/gode-skoleresultater-liten-endring-i-yrkesvalg
[11] https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner			
/gode-skoleresultater-liten-endring-i-yrkesvalg
[12] https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report			
-100-years-pay-equality
[9]
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Tilgang på riktig kompetanse er avgjørende for bedrifters

Tre av fire NHO-bedrifter har et udekket behov for IKT-

Teknologibedrifter dominerer listen over verdens mest

produksjon og overlevelse. Tilgang på riktig kompetanse er

kompetanse. Bedriftene etterspør både ansatte med lang

verdifulle selskaper (kilde: Visual Capitalist). En rapport

også avgjørende for arbeidslivet og for velferdstjenestene

erfaring og spisskompetanse. For å møte etterspørselen blir

fra World Economic Forum anslår at 75 millioner jobber vil

i Norge. NSR skal rekruttere til realfag og teknologi for et

det viktig at virksomhetene tar imot nyutdannede, slik at de

forsvinne i løpet av få år, men samtidig vil dobbelt så mange

konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

kommer raskt i arbeid og utvikler den kompetansen som kreves,

komme til. Manuelle og repetitive jobber vil forsvinne, jobber

og at det legges til rette for videre- og etterutdanning.

som krever sosial og emosjonell intelligens vil derimot gi mange

3. Status og analyser

3.B Kompetansebehov og fremtidens
arbeidsmarked

6 av 10 bedrifter oppgir i NHOs kompetansebarometer at de

muligheter.

har et udekket kompetansebehov. Ingeniørkompetanse er

NSR har hatt fokus på rekruttering til teknologifagene de siste

blant de tre kompetanseområdene som er mest etterspurt.

årene, og funnene fra både NOU, NHO og Digital Norway

Vi ser også at selv om etterspørselen etter arbeidskraft i ulike

Konsekvensene av et udekket kompetansebehov er tap

viser at dette bare blir enda mer viktig fremover. Næringslivet

bransjer endrer seg, så er ingeniørene sjelden arbeidsledige

av oppdrag og kunder, utsettelse av oppdrag og tapte

etterspør et bredt spekter av teknologikompetanse, sammen

over lengre tid. Deres kompetanse kan brukes i mange bransjer

inntekter. Nesten 50 prosent av bedriftene etterspør

med evnen til læring, omstilling og gode samarbeidsevner. Vi

og knyttes til ulike problemstillinger. Derfor er ingeniører

ingeniørkompetanse og teknisk fagkompetanse. Behovet er

må rekruttere ulike personlighetstyper til fagene - både menn

spesielt godt egnet for et arbeidsmarked i kontinuerlig endring

størst for elektroingeniører, maskiningeniører, byggingeniører

og kvinner, slik at vi sikrer oss mangfold blant de som skal jobbe

og utvikling. En utdanning innen realfag og teknologi vil alltid

og dataingeniører. Digitalisering og automatisering er aktuelt

med å utvikle fremtidens teknologi.

være et godt utgangspunkt for livslang læring – og da ligger det

for to av tre bedrifter.

mange muligheter i fremtidens arbeidsmarked.
For å få til dette må vi vise frem mulighetene som ligger foran

Sysselsatte med IKT-utdanning har økt fem ganger mer enn den

en dersom man velger en utdanning innen realfag og teknologi.

generelle sysselsettingen, rapporterer Digital Norway gjennom

Disse fagene passer ikke kun for noen utvalgte personligheter,

«Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover». Målt i

eller for noen med helt spesielle interesser. Bredden av yrker

antall ansatte har IKT-næringen vokst tre ganger så raskt som

og oppgaver må kommuniseres enda bedre for at flere skal få

resten av næringslivet de siste årene. I motsetning til de fleste

øynene opp for fagene – og velge å gå videre med dem.

andre næringer hadde IKT-næringen vekst også i 2020. IKT har
bidratt med 80 prosent av samlet produktivitetsøkning i Norge

Fremtidens yrker får mye oppmerksomhet i media og i

de siste årene – samtidig oppgir rapporten at Norge kommer til

samfunnet. Hva som er fremtidens yrker er det ingen som har

å trenge 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdannelse.

svaret på, men vi vet hvilke utfordringer samfunnet står overfor

Det krever et stort antall flere studieplasser, i tillegg til etter- og

og vi vet at mange av løsningene på disse ligger hos de som har

videreutdanning.

kompetanse innen realfag og teknologi.

16

Kilder:
NOU Fremtidens kompetansebehov 3
Næringslivets kompetansebehov, NHO 2020
Norges behov for IKT-kompetanse i dag og framover, 1-2021
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Samarbeid
med UH-sektor

4.A Pedagogisk utviklingsarbeid
«Are We Attracting the Right People into STEM», spurte

mer attraktive for flere, for å gjøre læringseffekten større hos

om bærekraft, global helse, global sikkerhet og til og med

Programmet dreier seg om hvordan NMBU kan videreutvikle

professor Richard K. Miller retorisk i et web-seminar i regi av

studentene, og for å gjøre studiene mer tilpasset samfunnets

forbedring av livskvaliteten fra generasjon til generasjon.

kultur og kompetanse for nyskaping blant studenter og ansatte,

NTNU. Miller er for tiden en het internasjonal kjendis innenfor

kompetansebehov.

De tradisjonelle universitetene har ennå ikke i god nok

og NSR bidrar i utviklingen av det pedagogiske rammeverket.

grad erkjent at dette faktisk også er STEM-fagenes

Dette gjelder blant annet utvikling av emner som trener

UH-sektoren med tanke på å reformere STEM-utdanningen.
NSR har også arrangert et møte med Miller sammen med

På spørsmålet om hvordan Olin har lyktes med å bli den høyest

utfordringer. Disse nye utfordringer krever en mer

studenter i tverrfaglig samarbeidskompetanse, og andre

NMBU og NTNU. Han har bidratt til at Olin College har blitt en

rangerte ingeniørutdanningen i verden, og med en lik andel av

integrert kunnskap fra både tekniske og sosiale fag, og

generiske ferdigheter, som vi kan anse som nøkkelkompetanse

av verdens høyest rangerte utdanningsinstitusjoner innenfor

gutter og jenter i studentmassen, svarte Miller :

ikke minst evne til kreativ og innovativ tenking på tvers

for bærekraft i henhold til rapporten SDG-Quality in Higher

av – og i dynamisk og åpent samspill med – alle typer

Education.

teknologifagene, og er nå trukket inn for å omstille andre

miljøer og ulike mennesker. Det er ikke jentene som

universiteter etter de samme prinsippene. NTNU og NMBU
har etablert kontakt med Miller for å dele tanker og synspunkter,

«Det koker ned til tre ting: Vi må tiltrekke oss de riktige

skal endre seg for å kunne trives med å studere STEM-

NSR bidrar til utvikling av det pedagogiske rammeverket også

for å bidra til å skape fremtidens undervisningsformer og for

menneskene til å begynne med, vi må slutte å legge

fag, det er STEM-fagene som må gjøre seg verdige og

i 2021. Det samme gjelder en plan om å videreutvikle og

å etablere en ordning som gir norske studenter muligheter til

vekt på feil ting, spesielt i introduksjonen av nødvendig

attraktive for jentene og nyttige for behovene samfunnet

realisere en idé om en Matematisk/Statistisk-poliklinikk ved

studiebesøk og utveksling ved Olin.

matematisk grunnforståelse, og så må vi slutte å benytte

forventer å finne nye løsninger innenfor».

NMBU. Dette med tanke på at flere skal kunne oppleve en

undervisningsmetoder i STEM-fagene som innenfor

mestring og få en lettere start på STEM-studiene i obligatoriske

Når NSR i samarbeid med statistikkmiljøet ved NMBU

pedagogikken lenge har vært kjent for å være ineffektive.

NSR har vært med i utviklingen av prosjekter og praktiske

og mer matematisk orienterte kompetansekrav. Redselen for å

analyserte over 200 000 svar på utdanningstesten som er

Vår tilnærming er at vi tror at en ingeniør er en person

opplegg som representerer tankesettet man ser ved de mest

ikke oppfylle matematiske krav er og blir den største hindringen

publisert på velgriktig.no, fant vi klare behov eller forventninger

som ser for seg viktigheten av det å finne løsninger på

renommerte internasjonale utdanningsinstitusjonene. Både

både for gutter og jenter med hensyn til å skulle se for seg og

hos norsk ungdom som må oppfylles i en studiesituasjon for

viktige samfunnsproblemer. Vi finner at kvinner generelt

for å oppnå større diversitet i rekrutteringen, men også for å

velge en STEM-utdanning.

at de skal være motivert for å velge en STEM-utdanning.

bryr seg mer om å gjøre en forskjell i menneskers liv

finne undervisningsformer som øker gjennomføringsevnen

Kravene fra jentene var generelt sammenfallende med

enn de gjør for å lære teori som teori, uten en bredere

hos studentene og samtidig bidrar til tydeligere fokus på

profilene til guttene, men i størst grad med guttene som

hensikt og i et samspill med andre. Derfor må vi møte

bærekraftig kompetanse.

enten hadde en kreativ og/eller altruistisk personlighets- og

denne utfordringen med åpenhet og velvilje. Det viser

interesseprofil. Spesielt guttene etterlyser i tillegg en mer

seg at den bredere definisjonen av ingeniørarbeid og den

NSR deltar aktivt inn i NMBU-prosjektet Tverrfaglig

praktisk orientert undervisningsform. Kravene om endringer i

type utdanning Olin gir, resulterer i en mye større andel

samarbeidskompetanse i utdanningen, som er en del av

undervisningsform sammenfaller med hvordan Olin har valgt å

kvinner. For eksempel er jenter mer opptatt av det vi kaller

prosjektprogrammet Nyskaping forankret i bærekraft og

balansere sine undervisningsopplegg for å gjøre STEM-fagene

de store utfordringene i det 21. århundre – spørsmålene

tverrfaglighet.
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NSR har i samarbeid med NMBU publisert artikkelen Adapting

for å prøve ut – i praksis – det å bruke studenter som

statistics education to acognitively heterogeneous student

mentorer, fasilitatorer, hjelpere, instruktører og «coacher» for

population, i tidsskriftet Journal of Statistics Education, hvor

prosjektgrupper utenfor sitt eget studieprogram. Foreløpige

vi studerte effekten og nytten av å endre det pedagogiske

lovende forsøk med utveksling av studentassistenter har vært

opplegget til studentenes personlighet og deres ulike kognitive

gjort på NTNU de to siste årene. NSR deltar i 2021 i prosjektet

profil.

med kompetanse på gruppedynamikk og gruppepsykologiske

Årsrapport 2020

3. Status og analyser

prosesser, og skal bidra til å finne metoder for å evaluere og
I en lignende satsning ved NTNU vil NSR delta i prosjektet

dokumentere resultater.

“Møteplass for holistisk problemforståelse”.

Et holistisk perspektiv på både problemstilling og
løsningsprosess krever undervisning som fremmer en

«Fremtidens ingeniører og designere trenger evnen til å

tilleggskompetanse som vanligvis ikke besittes fullt ut et

se problemstillinger og løsninger fra et videre perspektiv

tradisjonelt teknisk, disiplinorientert fagmiljø, som for eksempel

enn sin egen disiplin. En slik evne må trenes gjennom hele
utdanningen, og slik trening krever samspill mellom personer,

• bærekraft

kultur og bygninger. Prosjektet går inn i en tidlig fase av

• brukeropplevelse

“Campuspilot Oppredningen” og vil være et viktig bidrag for

• designtenking

å bygge en tverrfaglig delingskultur blant studenter, forskere

• systemtenkning

og undervisere. Prosjektets viktigste virkemiddel er å utruste

• gruppedynamikk

og bruke studenter som hjelpere for hverandre på tvers av

• innovasjon og entreprenørskap

faggrenser, i første omgang innen eksisterende prosjektbaserte

• muntlig, skriftlig og multimedial kommunikasjon

emner. Erfaringer og resultater blir videreført gjennom
prosjektet Fremtidens teknologistudier».

Covid-19 har skapt noen utfordringer for prosjektene. Den
pedagogiske løsning som ligger implisitt i satsningen krever i

Å endre en disiplinorientert universitetskultur i retning av

stor grad gruppedynamikk, fysisk oppmøte til praktisk arbeid og

mer organisert tverrfaglig undervisning og læring, er en tung

grupper dannet på tvers av ulike kohorter. Vi håper det blir mulig

og tidkrevende prosess. En «lettere» tilnærming er å ta

å legge fullt trykk på arbeidet med å forsterke mestringsevnen

utgangspunkt i eksisterende prosjektorienterte initiativer, og

i fagene, og å gjøre STEM-fagene mer attraktive for flere

gjøre disse mer tverrfaglige ved å «låne» ressurser fra andre

studenter i 2021.

miljøer. I det foreslåtte prosjektet vil vi utvikle en metodikk

20
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4.B Arenaer for samarbeid
I operasjonaliseringen av mandatet har vi fremhevet viktigheten

for rekruttering til realfag. Den skal presentere alle tiltak og

av at vi skal samarbeide med andre aktører innen rekruttering til

tilrettelegge for kunnskapsdeling og utvikling, gitt de strenge

realfag for å sikre et helhetlig perspektiv og effektiv utnyttelse

reglene man har inntil videre.

av ressurser. Vi skal ha en pådriver- og utviklerrolle i faglige
spørsmål. Vi skal utvikle, samle og spre informasjon og kunnskap

Videre har vi gode samarbeidspartnere både for Rollemodell og

om forhold som bidrar til realfagsrekruttering. En viktig oppgave

Velgriktig, selv om samarbeidet i 2020 har vært mer en-til-en

vi har er derfor å skape arenaer for kunnskapsutvikling og deling.

og i digitale former.

2020 har ikke vært det enkleste året for slikt arbeid. Covid-19

MNT-konferansen.

har satt en stopper for det meste av konferanser og arenaer

MNT-konferansen holdes annethvert år i samarbeid med

der mennesker møtes på tvers av arbeidsplasser og geografisk

UHR-MNT, Nasjonal fagstrategisk enhet for matematikk,

lokasjon. For å løse oppgaven knyttet til samarbeid og

naturvitenskap og teknologi, og en vertsinstitusjon

kunnskapsdeling utviklet vi vår egen webinarserie. Innholdet
i denne er beskrevet i kapittelet om Kommunikasjon. Selv om

Den neste skal gjennomføres i mars 2021, og i heldigitalt format.

webinarer ikke er det samme som å møtes fysisk for dialog og

Tema er «Bærekraft – hvordan kan bærekraftsmålene øke

diskusjoner fikk vi svært gode tilbakemeldinger på de vi har

kvaliteten på MNT-utdanningene?». Universitetet i Agder

hatt. Omtrent halvparten av deltagerne deltok også i et digitalt

er vert denne gangen. Vi har mange påmeldte, og det er

gruppearbeid knyttet til temaet «Ung i dag».

allerede levert inn konferansebidrag som skal presenteres på
konferansen.

Webinarserien skal spesielt ivareta målgruppene i UH-sektor,
lærere, rådgivere og andre organisasjoner med interesse
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Internasjonalt
samarbeid

5.A Nettverksbygging
Økt internasjonalt samarbeid og erfaringsdeling har de siste

«The EU STEM Coalition is an EU-wide network that works

tre årene vært et sentralt mål for vårt strategiske arbeid.

to build better STEM (Science, Technology, Engineering,

Som et kompetansesenter innen rekruttering til realfag er

Mathematics) education in Europe. Our goal is to shape

det svært viktig å være oppdatert og bringe ny kunnskap til

STEM education policies and practices that foster economic

feltet i Norge. I 2019 reiste vi på flere studieturer, deltok på

growth, opportunity and well-being for all».

internasjonale konferanser og arrangerte nordisk konferanse
for STEM-rekruttering i Trondheim. I 2020 ble reiser og

I prosjektet Meaningful Open Schooling Connects Schools

faglige samlingspunkter begrenset, men vi har likevel

To Communities (MOST) er NSR med i en rådgivende gruppe

jobbet med nettverksbygging gjennom vår deltagelse i EU-

for etablering av samarbeidsprosjekter mellom skoler og

prosjekter og utvidet vårt nettverk i Europa. Vi har opprettet

lokalsamfunn i Norge. Det overordnede målet for MOST er å

en samarbeidsavtale med Óbuda University i Ungarn, med

skape en mer meningsfull naturfagundervisning for elever ved

målsetning om eksternfinansiert samarbeid, og planlegger

å etablere partnerskap mellom skoler og deres lokalsamfunn

workshops med blant andre London University College og

(familier, utdanningsinstitusjoner, innbyggere, bedrifter, etc.).

danske Engineer the Future så snart forholdene tillater det.

Skolene og lokalsamfunnet skal samarbeide om miljørelaterte
skole-samfunnsprosjekter (School-Community-Projects –

5.B EU-prosjekter

SCP) innenfor temaene avfall og energi – to av vår tids største

I 2020 har det vært oppstart for to nye EU-prosjekter hvor

utfordringer. Gjennom MOST, og som en modell for et slikt

NSR deltar. EU STEM Coalition er en videreføring av et tidligere

skole-samfunnsprosjekt, er NSR sammen med Institutt for

prosjekt, hvor NSR er med i styringsgruppen for prosjektet

lærerutdanning i gang med å etablere en undervisningshage

og deltar som plattformpartner med en sentral rolle i

ved NTNU.

gjennomføringen av aktiviteter i de nordiske landene. Målet
med prosjektet er å videreutvikle det europeiske nettverket for
deling av kunnskap om tiltak og nasjonale strategier. Prosjektet
tar sikte på å styrke og utvide pågående aktiviteter, bygge nye
plattformer for samarbeid, og initiere nye tiltak i land som i dag
er inaktive. NSR deltok på kickoff-møte i Brussel i februar, og
bidro som en av tre inviterte foredragsholdere på et webinar
med temaet «Experiences and Reflections During the First
Wave of COVID-19», hvor vi snakket om digitalisering av
ENT3R.
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Samarbeid med
arbeidslivet
I lys av mandatet og realfagskapitalmodellen er perspektivet

I 2020 har vi i hovedsak fokusert på eksisterende samarbeid

fra arbeidslivet svært viktig for oss. Først og fremst

og jobbet tett med de samarbeidspartnerne vi har. Det

bidrar arbeidslivet med inngående kjennskap til hvilken

meste av kontakten har naturligvis vært i digitale former. I

kompetanse de har behov for, trender og tanker om fremtidig

vår hadde vi ENT3R-webinar sammen med Microsoft der

arbeidsmarked. Samarbeidspartnerne bidrar med gode

de presenterte sitt arbeid med smittestopp-appen, et godt

rollemodeller som kan øke kunnskap og interesse for realfag

eksempel på hvordan teknologi og realfag brukes til viktig

og teknologi blant elevene, og de kan vise hva fagene brukes til

og samfunnskritisk arbeid. Cisco har vært med på begge

i jobb og praksis. Rollemodellene stiller opp enten det gjelder

kampanjene til Velgriktig i 2020. Vi har laget filmer som viser

skolebesøk (digitale i 2020), filmer til Velgriktig eller oppdrag

frem hvordan man kan jobbe med realfag og teknologi i en

for andre tiltak i NSR-regi. Tilbake gir vi tilgang til arenaer der

internasjonal teknologibedrift.

SINTEF er ny samarbeidspartner i år, de er også opptatt
av å rekruttere flere til realfag og vil vise hva man kan
utrette med kompetanse innen realfag og teknologi. De var
med i kampanjen for å få flere elever til å velge T-matte i
førsteklasse på videregående skole.
Når vi igjen har lov til å møtes gleder vi oss til å utvide nettverket
og jobbe mer med å skape arenaer for kunnskapsdeling og
relasjonsbygging mellom UH-sektor, elever og arbeidsliv.

de møter fremtidens arbeidskraft, slik at de får mulighet til å
vise hva de jobber med og hva bedriften står for.

Microsoft – er fast samarbeidspartner for Girls Day in Tech

NHO – NSR har samarbeidet med NHO i mange år, blant

og har vært med på flere kampanjer for Velgriktig.

annet ved ulike arrangement for ENT3R. Nå gjennomfører
vi Jenter og teknologi-turneen sammen. Her stiller både
rollemodeller og mentorer fra ENT3R

Sopra Steria – bidrar med rollemodeller til rollemodell.no
Tekna – Tekna har vi også samarbeidet med i flere år, blant
annet gjennom EN3TR og Rollemodell. Tekna oppfordrer
sine medlemmer til å bli rollemodeller som kan besøke
Bekk – bidrar med rollemodeller til rollemodell.no

skoleelever for å inspirere flere til å utdanne seg innen realfag
og teknologi.

Cisco – samarbeidspartner både for Velgriktig og GDIT. Cisco
er svært engasjerte i rekruttering til realfag og teknologi, og

NITO – NSR og NITO har hatt god dialog i flere år og
samarbeider blant annet på Jenter og teknologi-prosjektet.

ser på rekruttering- og kompetansemangel som den største
trusselen for videre forretningsutvikling.

Equinor – bidrar med rollemodeller og har vært med på
GDIT-arrangement i regi av NSR.

IKT Norge – Samarbeidspartner for Girl Tech Fest

Andøya Space Education – Med utgangspunkt i en felles
intensjon om å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi
ser vi mange sammenfallende interesser og mulige synergier.
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Prosjektrapportering
og resultater

ENT3R-samling med prosjektledere og mentorer i februar 2020.

7.A Grunnpilarer og hovedmål for ENT3R
ENT3R realfagstrening er et gratis leksehjelptilbud til elever

ENT3R-timene innledes ofte med forsøk og eksperimenter,

i ungdomsskolen og videregående skole. Hovedmålet med

eller korte undervisningsøkter på utvalgte tema. Det blir også

tiltaket er å øke elevenes motivasjon, interesse og kunnskap

arrangert elevkvelder, inspirasjonstimer og liknende, hvor

innenfor realfagene, og øke rekrutteringen til videre utdanning

elevene kan lære mer om ulike studier og realfagsyrker, møte

innen realfag og teknologi.

representanter for lokalt arbeidsliv, få besøke en spennende
lab eller simulator, eller på andre måter lære mer om realfag.

Gjennom ENT3R møter elevene studenter som er kurset i

Hensikten er å vise hvordan fagene brukes i praksis og arbeidsliv,

pedagogikk og fagdidaktikk, og som selv studerer matematikk

samt å øke elevenes valgkompetanse og realfagskapital.

• ENT3R skal være et sted elever har lyst 			
til å komme tilbake til
• ENT3R skal bygge realfagskapital hos elever i 		
ungdomskolen og videregående skole
• Våre mentorer og prosjektledere skal være kurset 		
og kompetente

og realfag. ENT3R-timene holdes vanligvis på campus ved ulike
studiesteder i Norge. Her får elevene innblikk i studentenes

Nasjonale mål og endringer som følge av pandemien

hverdag, og kjennskap til studiesteder i sitt lokalmiljø. Det finnes

2020 startet med normal drift og økt aktivitet på mange

Hensikten med de nasjonale målene er å gi et mer likt

også et digitalt tilbud til elever som bor langt unna et ENT3R-

campus. På prosjektledersamling i februar jobbet vi sammen

og helthetlig tilbud til alle elever i ENT3R, synligjøre

sted. Vår ambisjon er å nå elever i hele landet med kvalifiserte

med deltagere fra alle lokalprosjektene med utviklingsplaner

satsingsområder og identifisere hvilke områder lokalprosjektene

mentorer som også fungerer som rollemodeller.

for året og felles nasjonale mål for ENT3R:

skal prioritere i egen drift. Som en sentral bidragsyter inviterte
vi Vigdis Austrheim for å gi faglig påfyll om prosjektledelse og
lederidentitet.
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alle aktiviteter ble lagt over i digitale klasserom. Det digitale

Fra høsten ble ENT3R-driften lagt tilbake til hvert lokalprosjekt,

ved koronautbrudd. I den forbindelse lanserte vi Matrix –

tilbudet ble organisert via en felles nasjonal plattform kalt

med timer på campus der forholdene tillot det og digitale

et helt nytt registreringssystem for elevene i ENT3R. Her

Digitalhjelpen, som ga et utvidet tilbud til alle elever i ENT3R,

timer ellers. Vi så at det var en fordel med lokal forankring,

kan mentorene registrere oppmøte via mobilen og vi får

mandag til torsdag fra 15.00 til 20.00. I omstillingen til

faste grupper og mentorer for elevene. Løsningen var også

liste over elever som er til stede i sanntid. Matrix gir bedre

digital undervisning og hjemmeskole falt mange elever fra,

mer fleksibel med tanke på endringer i smittesituasjonen

oversikt over ENT3R, både nasjonalt og lokalt, via statistikk,

og besøkstallet på Digitalhjelpen lå på under halvparten av

regionalt.

oppfølgingsverktøy og oppmøtegrafer. På den måten kan vi

Som en følge av pandemien flyttet fokuset seg fra mars raskt
over på smittevern og tiltak for å hindre smittespredning. Vi
opplevde stor velvilje når det gjaldt opprettholdelse av normal
aktivitet, og både NSR, kontaktpersoner og prosjektledere
ved studiestedene kom tidlig i gang med tilrettelegging for
å følge regjeringens retningslinjer. De første månedene fikk
mange prosjekter møte elever som normalt, men fra april
og ut vårsemesteret måtte vanlige timer stenges ned og

se positive og negative trender fortløpende, og som følge av

antallet elever vi vanligvis når i denne perioden. Samtidig
fikk vi gode tilbakemeldinger fra de elevene som deltok, og

For å kunne møte alle og ivareta smittevern ble høstens

dette iverksette forbedringstiltak der det trengs. Mentorene

foreldre som bekreftet at vi nådde ut til nye elevgrupper vi

samling for prosjektledere og kurs for nye mentorer avholdt

kan også sende påminnelser og SMS direkte til elevene i

ellers ikke hadde nådd.

som et digitalt kurs over to dager. Her leide vi et lite studio

Matrix. Dette gir rom for lavterskel kommunikasjon begge

i Oslo hvor vi samlet foredragsholdere og utvalgte gjester.

veier, og gjør det lettere for mentorene å følge opp og

«Jeg vil bare takke for et utrolig bra tilbud som dere hadde

Kurset ble lagt opp så variert og interaktivt som mulig, og

motivere elevene over tid. I tillegg sendes det ut påminnelser

nå denne våren med Digitalhjelpen! Helt fra i høst har vi

vi benyttet muligheten til også å lage opplæringsfilmer om

om ENT3R-timene slik at elevene husker å prioritere

prøvd å motivere sønnen vår til å delta på ENT3R, men

smittevern og til opplæring av nye ENT3R- ansatte.

realfagsleksene i en ellers hektisk hverdag.

det å skulle møte opp fysisk for slik leksehjelp er ikke noe
vi har klart å få han til å delta på. I løpet disse ukene gikk

Lansering av ny nettside og plattform for elevregistrering

han fra «å hate matte» til å forstå mye og faktisk synes

2020 ble året for en totalrenovering av nettsidene våre.

mye var gøy… det smitter når man får opplæring av unge

ENT3R.no fikk nytt design med tidsriktige bilder og logoer, i

mennesker som gløder for faget og som synes matte er

tillegg til oppdaterte verktøy og maler til prosjektlederne.

gøy»

Nettsiden ble enklere å navigere i, særlig på mobil, og
lokalsidene fikk en overhaling for å appellere mer til elevene

30

Far til elev som har deltatt på ENT3R Digitalhjelp

i målgruppen. I 2020 ble det viktigere enn noen gang å holde

ved NMBU

oversikt over oppmøtte elever, blant annet for smittesporing
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En ny vår for ENT3R Digital

Status og resultater fra årets elevundersøkelse

ENT3R digital er et nettbasert tilbud til elever som bor langt

Til tross for store utfordringer og lavere oppmøte i perioder

unna et ENT3R-sted. Tilbudet startet opp i 2018 – i en tid

med heldigital leksehjelp har 2020 vært et godt år for

da digitale klasserom fortsatt var uvant for mange, og

ENT3R. Ved inngangen til 2021 er vi til stede på 18 forskjellige

rekrutteringen var tidkrevende å få i gang. Gjennom målrettet

studiesteder tilknyttet 11 ulike utdanningsinstitusjoner: UiT

arbeid, egne kampanjer og at flere elever i koronatiden fikk

(Tromsø og Narvik), NMBU, UiS, UiA (Kristiansand og Grimstad),

øynene opp for den digitale leksehjelpen, snudde trenden i

UiB, UiO, OsloMet, NTNU (Trondheim, Gjøvik og Ålesund),

2019 og påmeldingen eksploderte våren 2020. Vi startet

USN (Vestfold, Telemark og Kongsberg), HVL (Bergen og

derfor opp med ENT3R Digital også ved UiO, og ga en utvidet

Haugesund). Elevoppmøte på de lokale prosjektene er noe

bevilgning for 120 elevplasser ekstra. Disse ble raskt fylt opp

lavere enn tidligere år, med en markant nedgang i overgangen

og begge prosjektene på ENT3R Digital har gjennom hele året

til digital leksehjelp. Det er tydelig at elevene som melder seg

hatt fulle grupper, svært bra oppmøte og lange ventelister.

på et lokalt ENT3R-prosjekt og forventer fysisk oppmøte har

Vi arrangerte også en inspirasjonstime for alle elevene som

andre ønsker og er mindre fornøyde med digitale timer enn

deltar på ENT3R Digital. Webinaret ble avholdt i samarbeid

de som melder seg på et nettbasert tilbud i utgangspunktet.

med Microsoft, med foredrag om smittestopp-appen og

Mange elever gir tilbakemelding på at de savner å møte

kunstig intelligens, og samlet over 200 deltagere. I 2021 vil

mentorene og hverandre i faste grupper på campus.
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• Bergen (HVL og UiB)

• Oslo (UiO og OsloMet)

• Kristiansand og Grimstad 		

• Trondheim (NTNU)

(UiS)
• Stavanger (UiS)
• Gjøvik (NTNU)
• Kongsberg (USN)
• Tromsø (UiT)
• As (NMBU)
• Narvik (UiT)
• Fredrikstad (Hi0)
• Alesund (NTNU)
• Vestfold (USN)

vi holde egne kurs i digital undervisning for mentorer, og
planlegger flere nasjonale digitale elevkvelder sammen med

Høsten 2020 hadde 3061 elever fra 475 ulike skoler meldt

prosjektlederne for ENT3R Digital i Oslo og Trondheim.

seg på ENT3R-timer, og 2900 fikk fast plass. 300 av 467
påmeldte elever fikk plass på ENT3R Digital. Vi arbeider for

• Haugesund (HVL)
• Grenland (USN)

å utnytte ressursene vi har så godt og effektivt som mulig, og
for at alle elever på VGS og tiende klasse som ønsker det skal
få tilbud om å delta på ENT3R. Når normal drift gjenopptas vil
vi vurdere å utvide det faste digitaltilbudet ytterligere.
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94 %

90 %

83 %

57 %

82 %

71 %

av elevene svarer at de er
fornøyde eller svært fornøyde med
mentorene sine

av elevene i undersøkelsen sier
at de har fått høyere selvtillit i
matematikk og realfag ved å delta
på ENT3R

av elevene sier at de har blitt mer
motivert for skolearbeid gjennom å
delta på ENT3R

av elevene sier at de er fornøyde
eller svært fornøyde med tilbudet
de får gjennom ENT3R

av elevene sier at ENT3R har hatt
positiv innvirkning på karakteren i
matematikk

av elevene sier de gjør det bedre i
andre skolefag enn realfag etter at
de begynte på ENT3R

72 %

av elevene sier at ENT3R har
økt deres kunnskaper om
studiemuligheter innen realfag
og teknologi

Resultater fra årets elevundersøkelse
På samme måte som tidligere viser svarene fra
elevundersøkelsen at deltagerne trives og har stort utbytte av
å delta på ENT3R. I 2020 svarer hele 94 prosent av elevene
at de er fornøyde eller svært fornøyde med mentorene sine,
og 90 prosent at de er fornøyde med tilbudet de får gjennom
ENT3R. Dette til tross for at det har vært et krevende år med
store omstillinger og at mange har savnet det sosiale miljøet
på ENT3R-timene. 83 prosent sier at de har fått bedre selvtillit
i matematikk og realfag, og 82 prosent at de har blitt mer
motivert for skolearbeidet gjennom å delta på ENT3R. Av
elevene fra ungdomsskolen svarer 44 prosent av elevene at
de vil velge T-matte på videregående, og 32 prosent at de ikke
har bestemt seg ennå. 73 prosent av elevene svarer at de har
fått økt interesse for realfag, og 58 prosent svarer at ENT3R
har inspirert dem til videre studier innen realfag og teknologi!
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55 %

av elevene kommer fra VGS

45 %

av elevene kommer fra 10. klasse

68 %

av elevene er jenter

32 %

av elevene er gutter
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«Det beste er at jeg får hjelp med leksene
slik at jeg ikke henger etter resten av klassen.
Mentorene er flinke til å forklare, og jeg føler
at jeg får til mer i matten. Det er også veldig
gøy at vi gjør forsøk og kahooter for å bryte
opp arbeidet av og til.»

Sitater fra elevundersøkelsen 2020

«Det beste er at vi får hjelp med eventuelle

«Mentorene mine er kjekke å være med og

lekser som vi ikke får hjelp med hjemme.»

veldig trivelige! Jeg gleder meg hver gang jeg
skal på ENT3R.»

«Det er fint å ha et sted å jobbe med
lekser etter skoletid, som ikke er skolen
eller hjemme. Enklere å fokusere, og fint at
vi er flere elever der.»

«Det beste med ENT3R er at det er
eit lågterskel tilbod, som er lett å
delta på, som gir god hjelp.»

«Digitalt er fundamentalt verre enn i
person pga. mangelen på det sosiale, i
hvert fall for meg siden jeg ikke kommer
bare for leksehjelp. Er ikke så mye å gjøre
med det.»

«Det beste med ENT3R for meg er det
sosiale. Jeg synes det er hyggelig å snakke

«Det beste med ENT3R er dei kjekke
studentane!»

med mentorene og elevene. Jeg synes også
kahoot, konkurranser og forsøk er gøy.»
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2020 og covid-19 har gjort det vanskelig for rollemodelltiltaket.

I tillegg til smittevernhensyn reduserer også digitale besøk

at rollemodeller er viktige for å øke elevenes realfagskapital,

Stengte skoler utelukket rollemodellbesøk, og da de åpnet igjen

reisetiden for rollemodellene, og de vil være tilgjengelige for

men tiltaket krever en videreutvikling og modernisering.

var det ikke aktuelt å invitere utenforstående inn i klasserommet.

alle elever uavhengig av geografisk plassering. Dette vil bidra

Lærere som har invitert og fått besøk av en rollemodell forteller

til at elever over hele landet får det samme tilbudet, også på

at de er fornøyde, og at rollemodellen kom godt forberedt.

Planlagte rollemodelluker i Oslo og Trondheim kort tid etter

steder som tidligere ikke har hatt tilgang til rollemodeller for

Rollemodell.no har ca. 800 rollemodeller, hvorav en del

nedstenging ble vanskelig å gjennomføre. Det ble oppfordret

fysiske besøk.

opplever å ikke bli invitert til skolebesøk, og dermed mister

7. Prosjektrapportering og resultater

7.B Rollemodell – årsrapport 2020

til å invitere rollemodellene til digitale skolebesøk, men det ble

engasjementet. Dette er en utfordring vi ser nærmere på
Ressurser og utvikling

parallelt med oppgraderingen av ordningen i 2021. Vi har også

Det er brukt begrenset med ressurser på rollemodell.no i 2020.

grunn til å tro at lav invitasjonsfrekvens delvis skyldes tidligere

Fremtiden er både fysisk og digital

Rollemodell har i 2020 hatt én student i 25 prosent stilling,

negative erfaringer hvor skolene ikke har oppnådd kontakt med

Selv om overgangen til digital undervisning og utstrakt bruk av

og en prosjektansvarlig som også har vært konstituert leder

rollemodellen, selv om dette er noe vi har hatt kontroll på de

digitale verktøy bidro til at den digitale kompetansen i skolen

ved NSR siste halvdel av året, og som dermed har jobbet noe

siste to årene.

var betydelig bedre da et nytt skoleår startet i august, opplevde

redusert med Rollemodell.

gjennomført færre besøk enn planlagt.

Samarbeid

vi lavere interesse enn tidligere for å invitere rollemodeller på
skolebesøk, både fysisk og digitalt.

Rollemodell.no bygger på en eldre publiseringsløsning, og

Vi ønsker å videreføre samarbeidet med bedrifter. Avtaler med

uavhengig av pandemien har det over tid vært behov for en

kommuner har ikke lykkes slik vi håpet, og var dessuten svært

Pandemien har forsterket behovet for å tilpasse og organisere

skikkelig oppgradering. Selv om lærerne svarer at de er fornøyde

arbeidskrevende, så i 2021 vil vi legge en ny strategi for hvordan

rollemodellordningen på en bedre og mer fleksibel måte,

med den tekniske løsningen, vil det i en oppdatert versjon

vi skal nå ut til skolene med tilbudet.

spesielt med tanke på tilrettelegging og ressurser for digitale

ligge større muligheter for automatisering og kommunikasjon

skolebesøk. Fysiske møter vil fortsatt være foretrukket i et

som vil lette det administrative arbeidet med rollemodell.

personlig møte, men i en uforutsigbar verden ønsker vi å

no. Kvaliteten på den tekniske løsningen skal oppgraderes

tilrettelegge bedre for gjennomføring av digitale besøk – selv

og kommunikasjonen skal bedres ut mot målgruppene for

om NSR alltid har løftet fram verdien av fysiske møter, vil et

ordningen, og ordningen skal i enda større grad kvalitetssjekkes

digitalt møte mellom rollemodell og elev være bedre enn å

i alle ledd. Vi ser også på undervisningsressurser tilknyttet

ikke ha noe møte.

rollemodellbesøket. Det er satt av ressurser til dette arbeidet i
2021, og rollemodell.no relanseres til skolestart i august. Vi vet
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Velgriktig.no er et nettsted som skal informere om utdanninger

Kampanje før opptakt til høyere utdanning 15.april

Et rekordhøyt antall elever søkte høyere utdanning i 2020 og

og yrker innen realfag og teknologi. Her skal elevene finne

For å inspirere og informere om høyere utdanning innen realfag

universitetene som var med på kampanjen opplevde svært

informasjon om hva realfag er, hvilke fag som regnes som

og teknologi kjører vi hvert år en fire-fem ukers kampanje før

gode søkertall.

realfag, hva realfag og teknologi kan brukes til, og hvilke

søknadsfristen til Samordna opptak 15.april. I 2020 hadde vi

utdanninger som krever at man har realfag fra videregående

bærekraft som tema – vi ville vise hvordan en utdanning innen

Kampanje i forbindelse med valg av P- eller T-matematikk

skole.

realfag og teknologi kan gi en jobb innen bærekraft. Vi vet at

Hver august kjører vi i forbindelse med skolestart en kampanje

7.C Velgriktig

dette er et viktig tema for de unge. Mange har lyst til å jobbe

for å inspirere flere til å velge T-matte i førsteklasse på

Når vi snakker med elever og gjør fokusgrupper, opplever

med bærekraft, men de vet ikke helt hvordan man går frem.

videregående skole. For mange kommer dette valget brått på,

vi at mange unge ikke vet nok om konsekvensene av de

Vi samarbeidet med Universitetet i Tromsø og Universitetet

og noen velger bort T-matte uten å vite konsekvensene av

fagvalgene de gjør på videregående skole. De vet ikke at

i Bergen, som viste frem utdanninger og studieprogrammer

valget. Vi ønsker å vise frem elever som har tatt T-matte, og

R-matte forutsetter at du har tatt T-matte i førsteklasse, og

innen bærekraft. I tillegg samarbeidet vi med Cisco, Universitet

som kan fortelle at faget er nyttig og overkommelig – at det

mange vet ikke at noen utdanninger på universitet og høyskole

i Oslo og NTNU. Vi ville vise hvordan realfag og teknologi kan

handler om å jobbe og øve på faget, ikke om et spesielt talent

krever at man har realfag fra videregående skole. Denne typen

brukes til å gjøre en forskjell. Kampanjen startet 12.mars, da

eller andre ytre faktorer.

informasjon er det derfor viktig at finnes på velgriktig.no, slik at

Norge stengte ned på på grunn av koronapandemien. I starten

den er lett tilgjengelig når elever eller foreldre ser etter den.

hadde vi, naturlig nok, noe problemer med å få målgruppens

Innholdet i kampanjen består av filmer med elever og studenter

oppmerksomhet, men etter hvert som tiden gikk ble flere

som har tatt T-matte, som forteller om sine opplevelser og som

I tråd med mandatet er velgriktig.no et viktig tiltak for å

mottagelige for budskapet vårt mens de søkte informasjon

viser hvordan de bruker realfagene videre enten i skole eller i

inspirere flere til å velge realfag og teknologi. I tillegg til gode

og inspirasjon i usikre tider. På tross av korona fikk kampanjen

jobb. Denne høsten brukte vi Katarina Flatland som intervjuer

rollemodeller, vet vi at det å vise elevene realfag og teknologi

svært gode visnings- og besøkstall.

og programleder. Hun er et kjent fjes for mange og skaper

i praksis, enten i det daglige liv eller i arbeidslivet, gir elevene
høyere motivasjon og lyst til å velge fagene. De må skjønne hva
de kan bruke fagene til.
Via fokusgrupper har vi spurt elevene om hvilket format de
ønsker seg på innholdet. Elevene svarer at de vil se film. De vil
se filmer om elever som har tatt T-matte og som forteller om
hvordan det gikk, de vil se filmer om studenter som studerer
realfag og de vil se filmer av personer som jobber med

se filmer på nett og i sosiale media, og disse skal helst være
korte og konkrete. Filmene bør være veldig nyttige, eller veldig
underholdende, med unge personer som de kan relatere seg til.

Facebook og Instagram

Frekvens*: 4,4

Unike personer nådd:

190.000

Annonsevisninger:

840.000

141.210

Gjennomsnittlig øktvarighet:

4.26 min

selv medisin og er en erfaren programleder. Kampanjen hadde

Sidevisninger:

289.670

veldig gode tall.
Gjennomførte
utdanningstester:

Facebook og Instagram
Unike personer nådd:

272.000

Annonsevisninger:

2.000.000

47.192

(*Frekvens – målgruppen er i snitt eksponert for budskapet 4.4 ganger)

Hva gjør vi i 2021?
Snapchat

Vi ser at det er viktig å være kontinuerlig til stede for målgruppen.

Frekvens*: 7

Unike personer nådd:

82.000

Annonsevisninger:

618.000

(*Frekvens – målgruppen er i snitt eksponert for budskapet 7 ganger)

40

Antall brukere:

derfor stoppeffekt i sosiale media. Videre studerer Katarina

realfag og teknologi. Dette henger godt sammen med øvrige
preferanser blant de unge. De vil ikke lese lange tekster, de vil

Velgriktig 2020

Primærmålgruppen er i stor grad ny fra år til år, og vi ser at også
hos de sekundære målgruppene mister vi fort «top of mind»

Snapchat

dersom vi ikke er synlige i relevante kommunikasjonskanaler.

Unike personer nådd:

128.000

Annonsevisninger:

1.100.000

Vi vil derfor fortsette å jobbe for tilstedeværelse og synlighet i
2021 – vi skal vise frem spennende muligheter innen realfag og
teknologi, og menneskene som studerer og jobber med dette.
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7.D Kommunikasjon
For at NSR skal oppfylle sitt mandat er det viktig at vi bidrar

Kanaler

til at de unge reflekterer over egne utdanningsvalg. Alle skal

Sosiale media: ungdom, foreldre og lærere

webinarene, og det er godt å se at læring og erfaringsutveksling

De sekundære målgruppene krever ikke alltid samme grad

ikke velge realfag og teknologi, men det er viktig at vi gjør

Vi når de unge aller best gjennom sosiale medier. Disse kanalene

også kan skje i digitalt format.

av underholdning, men vi må være relevante, rett på sak og

informasjon tilgjengelig, slik at elevene kan ta gjennomtenkte

finnes det mange av, og de brukes på ulike måter. Vi bruker

og gode utdanningsvalg for seg selv.

Facebook, Instagram og Snapchat når vi kjører kampanjer mot

Nyhetsbrev: lærere, rådgivere, rollemodeller, UH-sektor

de unge, også fordi vi her kan kjøpe annonseplass i samme

og myndigheter

Kommunikasjonsarbeidet skal øke elevenes realfagskapital –

form som øvrig innhold. Det er avgjørende at innholdet lages på

For å dele kunnskap og informere om tiltak eller arrangementer,

Utholdenhet

ved å øke interessen, bedre holdninger, fremme relasjoner eller

målgruppens premisser – det må oppleves relevant og fange

sender vi jevnlig ut nyhetsbrev til våre interessenter. Dette er en

Vi har prøvd perioder uten kampanjer eller aktiviteter i

øke kunnskap om realfag.

oppmerksomhet.

viktig kanal for kontinuerlig tilstedeværelse og kommunikasjon

sosiale media for å se hva som skjer med besøkstall på

mot relevante målgrupper.

nettsidene våre, rollemodellinvitasjoner og klikk på filmer og

oppleves som ekstremt nyttige for at vi skal nå gjennom med
vårt budskap.

Vi skal informere og inspirere til realfag og teknologi mot en

Webinarer: UH-sektor, arbeidsliv og myndigheter

målgruppe som mottar tusenvis av budskap hver eneste dag,

I 2020 hadde vi planlagt en større konferanserekke rettet

Virkemidler

kommunikasjonsaktivitetene, så synker også oppmerksomheten

og som er svært effektive når de siler ut det som er relevant

mot UH-sektoren for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling

Både tilgangen til spennende kanaler og kreative

betraktelig. Vi har derfor lært at vi må være kontinuerlig til

for dem og ikke. Vi må derfor tenke på hva som er relevant for

rundt rekruttering til realfag og teknologi. Pandemien satte en

budskap overalt gjør det utfordrende å få målgruppenes

stede for å vise frem egne tiltak – for eksempel ENT3R og

de unge, i motsetning til hva vi ønsker å si.

stopper for fysiske gjennomføringer, så da gjennomførte vi

oppmerksomhet. Selv om vi vet at utdanningsvalg oppleves

Rollemodell – og for bygge kunnskap om mulighetene innen

digitale webinarer i stedet. Til det første inviterte vi Opinion,

som viktig, må vi treffe elevene til riktig tid, helst i riktig modus

realfag og teknologi. Målgruppen glemmer fort. Andre ting tar

Målgruppen

som presenterte «UNG 2021-rapporten». Dette er en stor

og med virkemidler som fanger oppmerksomheten. Det er

oppmerksomheten.

Vår primære målgruppe er de unge som skal ta sine

undersøkelse som spør ungdom om interesser, fremtidsplaner,

ikke alltid det er gøy eller interessant nok å «bare» se en film

utdanningsvalg. Vi bruker mye tid på å forstå og lære hva de

utdanningsvalg, medievaner og så videre. Dette er innsikt som

om noen som jobber med realfag og teknologi, eller å se en

I tillegg vet vi at kontinuerlig påvirkning og god tilgang til

er opptatt av, hva de lurer på, hvilke kanaler de bruker og på

er veldig nyttig når man skal kommunisere med ungdom. Til

film om ENT3R leksehjelp. Derfor bruker vi TRY til å hjelpe oss

informasjon gjør publikum mer positive til budskapet man

hvilken måte vi kan få deres oppmerksomhet. Videre jobber vi

webinar 2 presenterte vi selv våre erfaringer og læringspunkter

med kreative innganger – ofte har det vært bruk av kjente fjes,

kommer med. Når elevene jevnlig møter gode rollemodeller,

også mot de som står ungdommene nært – foreldre, lærere,

fra Velgriktig, og UiB presenterte sitt arbeid med å posisjonere

som Katarina Flatland eller Jonis Josef, for å øke stoppeffekten

treffer studentene i ENT3R og ser filmer om personer som

rådgivere og rollemodeller, samt arbeidsliv, UH-sektor og

universitetet. Videre hørte vi journalist Gisle Gjevestad

og gjøre elevene nysgjerrige. Vi har også brukt memes som

jobber med realfag, så vil de bli mer positive til fagene og

myndigheter.

Agledahl, blant annet kjent fra NRK-serien «Innafor», dele

elevene kan kjenne seg igjen i. Dette har fungert veldig godt. På

ha større sannsynlighet for å velge dem videre. Vi må bare

sine erfaringer fra arbeidet med tv-produksjoner rettet mot

denne måten fanger vi vi oppmerksomheten, samtidig som vi

fortsette arbeidet, vi har heldigvis masse å vise frem.

en ung målgruppe – blant andre Skam, F-ordet og P3morgen.

bruker flinke programledere til å stille gode spørsmål og fortelle

Vi fikk mange deltagere og svært gode tilbakemeldinger på

historien på en måte som oppleves som relevant og interessant.
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7.E Jentetiltak
Det er fremdeles slik at vi har behov for tiltak som øker jenters

I høyere utdanning er jentandelen fremdeles lav innen

interesse for realfag og teknologi – og som øker jenteandelen

informasjonsteknologi, ingeniør og sivilingeniør, selv om

på studier og i arbeidslivet innen disse fagretningene. Selv om

det er en positiv tendens (se kap. 3a). For opptak til studier

media ofte fremstiller jentene som vinnere på skolebenken,

i informasjonsteknologi var jenteandelen i 2020 29 prosent

og Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, viser

mot 26 prosent i 2019. For ingeniør er tallene 20 prosent i 2020

tallene at vi fremdeles velger altfor kjønnstradisjonelt.

mot 19 i 2019, mens sivilingeniør i 2020 har en jenteandel på

Karakterpoeng fra grunnskole og videregående opplæring viser

33 prosent mot 32 posent i 2019 [7, 8].

at jenter presterer bedre på skolen enn gutter [1, 2]. Jenter er i

SSB analyse trekker også frem at selv om jenter presterer

tillegg overrepresentert i høyere utdanning [2]. Likevel er dette

bedre i realfagene på både videregående og ungdomsskolen,

hovedsakelig i helse-, omsorgs- og lærerutdanningen, mens

er andelen kvinner som jobber innen MNT kun 25 prosent

gutter er i sterk overvekt på teknologi- og ingeniørstudier.

når tannleger, leger og veterinærer ikke tas med i statistikken

Tendensen til at begge kjønn i stor grad tar kjønnstradisjonelle

[5]. Det er derfor tydelig at arbeidet med å få flere jenter til å

utdanningsvalg består i stor grad fremdeles. Denne ujevne

studere og jobbe innen MNT må fortsette.

kjønnsbalansen i de ulike utdanningene påvirker følgelig
tilgangen arbeidsmarkedet har på kompetanse [3]. Det er også

Våre jentetiltak

vist at skjevfordeling i kjønn i utdanning påvirker læring, og at

Jenteandel og mangfold er en sentral del av NSRs mandat

det i arbeidslivet har en innvirkning på trivsel, produktivitet

og vi tilnærmer oss oppgaven med et helhetlig perspektiv.

og lønnsomhet [4]. Det er derfor i stor grad fremdeles viktig

Jentene skal få møte gode rollemodeller, og de skal få jobbe

å stimulere jenter til å ta mer utradisjonelle utdanningsvalg

med praktiske oppgaver knyttet til realfag og teknologi flere

innen blant annet realfag og teknologi, der jentene er sterkt

ganger gjennom utdanningsløpet. Slik øker deres kunnskap

underrepresentert.

og interesse for feltet, samtidig som det skapes både gode
relasjoner og holdninger til fagene.

Status
Valgfagene «Forskning i praksis», «Teknologi i praksis» og
«Programmering» fra ungdomstrinnet hadde i 2020 en
jenteandel på henholdsvis 41, 17 og 16 prosent [5]. En rapport
publisert av Microsoft i 2018 viser at jenters interesse og
mestringsfølelse i realfag og teknologi synker brått fra
femtenårsalderen, og at dette henger med videre i jentenes
utdannings- og yrkesvalg [6]. At jenter velger bort MNT-fagene
er tydelig fra valgfag på ungdomskolen, og fortsetter både i valg
av videregående opplæring, høyere utdanning og yrkeslivet [5].
På videregående er andelen jenter som velger
informasjonsteknologi kun 23 prosent, mens andelen som
velger Matematikk R2 og fysikk er henholdsvis 42 og 40 prosent.
Av realfagene dominerer jentene i de «myke» realfagene som
biologi, kjemi og geofag med jenteandel på henholdsvis 71, 59

[1] SSB (2020a). Videregående opplæring og annen videregående utdanning.
Tabell 2 (Kildetabell 06380 i Statistikkbanken). Hentet fra: https://www.ssb.
no/utdanning/statistikker/vgu (21.01.21)
[2] NOU 2019:3. Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i 		
skoleprestasjoner og utdanningsløp. Kunnskapsdepartementet
[3] NOU 2020:2. Fremtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle
ledd. Kunnskapsdepartementet
[4] Hunt, V., Layton, D. & Prince, S. (2015). Diversity matters. McKinsey&Company
Hentet fra: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/ourinsights/~/media/2497d4ae4b534ee89d929cc6e3aea485.ashx (26.01.21)
[5] SSB (2020b). SSB ANALYSE 2020/02: KVINNER OG REALFAG Gode 		
skoleresultater – liten endring i yrkesvalg. Hentet fra: https://www.ssb.no/
utdanning/artikler-og-publikasjoner/gode-skoleresultater-liten-endring-iyrkesvalg (21.01.21)
[6] Microsoft (2017). Why Europe’s girls aren’t studying STEM. Microsoft. Hentet
fra: https://news.microsoft.com/europe/features/dont-european-girls-likescience-technology/ (09.02.21)
[7] Søkertall 2020. Hentet fra: https://www.samordnaopptak.no/info/om/
sokertall/sokertall-2020/ (09.02.21)
[8] Søkertall 2019. Hentet fra: https://www.samordnaopptak.no/info/om/		
sokertall/sokertall-2019/index.html (09.02.21)

og 56 prosent [5].
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Girl Tech Fest har blitt arrangert årlig siden 2015, og er i dag et

Girl Tech Fest begynte med ett arrangement i Oslo i 2015,

Ettersom arrangementene i 2020 ble utsatt har vi benyttet

samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering,

og ble i 2019 arrangert på 11 ulike steder i hele landet med

anledningen til å begynne arbeidet med en ny nasjonal

IKT Norge, TENK og ODA-Nettverk, der NSR har rolle som

over 1300 deltakere. På grunn av den pågående pandemien

nettside for Girl Tech Fest. Denne lanseres våren 2021 og

nasjonal koordinator for GTF. Prosjektet har som mål å

ble de aller fleste planlagte arrangementene i 2020 avlyst og

inneholder blant annet påmeldingsløsning, samt informasjon

øke interessen for teknologi og IT blant jenter i tredje-til

utsatt til 2021. Med litt ekstra kreativitet og arbeid ble det ble

og fremgangsmåte til biblioteker som ønsker å arrangere.

femteklasse. Dette er alderen hvor jenter ofte mister troen

likevel gjennomført smittevernvennlig Girl Tech Fest på tre

I tillegg vil sidene ha informasjon til foreldre som har barn

på egne ferdigheter innen teknologi og realfag, og derfor

ulike steder, med totalt 310 deltakere. På Stord og i Tromsø

som skal delta eller har deltatt på GTF. Sidene vil også tilby

ønsker vi å bidra til å motvirke dette. Det gjør vi ved å invitere

var arrangementene fysiske og hadde henholdsvis 20 og

informasjon til lærere som ønsker å ta med klassen sin på

disse jentene til en dag full av teknologiske aktiviteter og

140 deltakere. I Tromsø ble tre ulike lokaler rundt om i byen

GTF. Vi håper at dette vil bli et nyttig verktøy for å få enda

moro. Jentene blir veiledet og får arbeide i grupper, utfordre

benyttet, sammen med kohortvis booking av workshops

flere Girl Tech Fest-arrangører rundt om i landet.

kreativiteten og prøve forskjellig teknologi gjennom praktiske

for å sikre godt smittevern. Kristiansand folkebibliotek

oppgaver i ulike workshoper der mestring og glede står

gjennomførte Girl Tech Fest digitalt med omkring 150 jenter.

sentralt. Veilederne på arrangementene er kvinner fra hele

Det er kommet gode tilbakemeldinger fra lærere og elever

landet som brenner for teknologi, og som ønsker å bidra til

som deltok på de tre arrangementene, og erfaringer fra de

at flere jenter får øynene opp for teknologi, teknologiske

ulike måtene å arrangere på er flott å ha med videre.

utdanninger og teknologiske yrker.

Det er i hovedsak bibliotek som arrangerer og planlegger

Girl Tech Fest (GTF)

egne arrangementer, mens NSR bidrar med økonomisk støtte,
rådgivning, veiledning og koordinering.
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«Jeg ønsker nå å finne ut mer om å studere
fysikk. Jeg hadde aldri tenkt på en sånn
utdanning før på onsdag» (VilVite/UiB)

Mari Mathillas Røsvik (student på UiO) og Martine Østlie (NSR) presenterer ENT3R på Jenter og teknologi-turneen.

Jenter og teknologi

Girls Day in Tech (GDIT
Technology Norwegian Catapult Center) på Raufoss ble

Jenter og teknologi begynte i 2003 som et prosjekt for

livesendinger med workshops ble sendt til hvert fylke. 9600

fra 2019. Prosjektet er inspirert av – og henter erfaringer fra

arrangert i september og oktober. Alle arrangementene

å rekruttere jenter til teknologistudier ved Universitetet

jenter deltok på den digitale turneen i november 2020, noe

– det danske prosjektet Girls Day in Science, som er et svært

har hatt samarbeid med næringslivet, i tillegg til workshops

i Agder. Konseptet bestod da i hovedsak av konferanser

som er den største rekkevidden turneen har hatt. Hvordan

vellykket og godt etablert tiltak i Danmark. Jenter som har

og foredrag med kvinner i ulike teknologiyrker. Eksempler

og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskolen og

turneen blir i 2021 avhenger av hvordan corona-situsjonen

valgt 1T-matematikk på videregående inviteres gjennom Girls

på bedrifter som har bidratt er Microsoft (som fast GDIT-

videregående. I 2016 tok NHO over prosjektledelsen og

utvikler seg.

Day in Tech til et dagsbesøk hos en teknologisk bedrift eller

samarbeidspartner), Equinor, Bergen Offshore Wind, Lærdal

videreutviklet prosjektet. NITO ble med i prosjektet i 2016,

institusjon. Målet med GDIT er å få flere jenter til å se verdien

Medical og NAMMO Space. En evaluering av arrangementene

mens Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ble med

Jenter og teknologi vil i 2021 fortsette å arbeide for å øke

i R-matte på videregående skole, samt å gi dem et ønske om

er sendt ut til elever og lærere i etterkant av deltakelse, og

i prosjektet i 2018. Målet til Jenter og teknologi er å få flere

valgkompetansen til jenter som skal ta utdanningsvalg, med

å gå videre. Enda viktigere er det imidlertid å styrke elevenes

på tross av strenge restriksjoner for gjennomføring har vi

jenter til å velge teknologiske utdanninger. Det gjøres ved å

spesielt fokus på teknologiske studier og videregåendelinjer

valgkompetanse, slik at enda flere kan ta velbegrunnede

fått gode tilbakemeldinger på arrangementene, både fra

øke valgkompetansen til jenter som skal ta utdanningsvalg,

med lav jenteandel. Bruk av sosiale medier som Instagram og

valg knyttet til videre utdanning. Arbeid med praktiske og

lærere og elever. Vi har også kontakt med flere interesserte

og vise frem alle mulighetene som en utdannelse innen

TikTok er blitt enda viktigere for å ha kontinuerlig kontakt med

virkelighetsnære oppgaver som tydelig viser relevansen av

arrangører som måtte avlyse i 2020. Med håp om en bedre

teknologi kan gi. Dette omfatter rekruttering og informasjon

målgruppen, og dette vil utvides ytterligere i 2021.

realfagene i arbeidslivet er hovedfokuset for arrangementet.

høst i 2021 er målet derfor å spre GDIT til enda flere steder

om mulighetene innen både tekniske yrkesfag og realfag på

Dette gjøres under veiledning av kvinnelige rollemodeller

rundt om i landet.

videregående, fagskoler, høgskoler og universiteter.

Girls Day in Tech (GDIT) er et relativt nylig oppstartet tiltak

som også deler erfaringer og tips om utdanningsvalg. Denne
Gjennom

mer, og ha større påvirkningskraft hos jenter [1]. I tillegg vil

arrangementer. Det inkluderer blant annet samarbeid med

I 2021 vil vi fortsette utviklingen av jentetiltakene. Alle

arbeid på denne måten kunne være med på å øke jentenes

universiteter og høgskoler om inspirasjonsdager for jenter

tiltakene vi gjør må sees i sammenheng, og vi er derfor opptatt

mestringsfølelse i teknologiske fag, og dermed også påvirke

som skal ta utdanningsvalg, ulike livestreams og deltakelse

av å følge elevene gjennom utdanningsløpet fra barneskolen

deres utdannings- og karrierevalg [2].

på messer. Siden 2016 har prosjektet hver november reist

og ut videregående skole.

Etter å ha kjørt pilotarrangementer i 2019 skulle 2020 bli året

på en landsdekkende inspirasjonsturné for å inspirere jenter i

Girls Day in Tech ble et landsdekkende prosjekt. På grunn
av covid-19 har dette vært vanskelig å få til som ønsket.
Likevel har fire ulike arrangementer med omtrent 160 jenter
blitt gjennomført. På NTNU i Trondheim var 40 jenter på
GDIT i februar, mens arrangementene på VilVite i Bergen i
samarbeid med UiB, på UiS og på MTNC (Manufacturing

48

[1] Microsoft. (2018). Closing the STEM Gap: Why STEM
classes and careers still lack girls and what we can do
about it. Microsoft Philanthropies
[2] Amo, L. (2016). Addressing Gender Gaps in Teens’
Cybersecurity Engagement and Self-Efficacy. IEEE
Security & Privacy, vol. 14(1), 72 – 75. DOI: 10.1109/
MSP.2016.12

året

har

Jenter

og

teknologi

flere

ulike

Utviklingsperspektiv

typen kreative og praktiske oppgaver er vist å appellere

niende og tiende klasse. Her bidrar NSR spesifikt med ENT3Rmentorer som holder innlegg og arrangerer workshop, samt
rollemodeller fra rollemodell.no.
I 2019 var turneen på 17 ulike steder og nådde over 7000
jenter. En digital turné ble løsningen i 2020, og unike
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Styring og
kontroll i
virksomheten

NSR mål- og resultatstyrer alle prosjekter og tiltak. Mandatet
er operasjonalisert i punkter som gir oss retning og instrukser
for arbeidet vi skal gjøre. Senterets samlede måloppnåelse
er god, basert på måltall for de enkelte tiltak. Videre ser
man også positive trender på områder der NSR har innrettet
spesifikke tiltak, blant annet jenterekruttering og rekruttering
til teknologifag.
Faglig ståsted, strategisk retning og mål
Science Capital (realfagskapital)

Resultatoppfølging

NSR bruker modellen for «Science capital» som faglig

NSR setter kvantitative og kvalitative mål for alle tiltak, og

utgangspunkt for arbeidet vi gjør. Modellen er omtalt i kapittel

prosjektleder har ansvar for å følge opp disse. Vi rapporterer

2 – «Introduksjon av virksomheten og hovedtall».

resultater på jevnlige driftsmøter og gjør løpende justeringer
av tiltakene for å sikre optimal resultatoppnåelse

Strategisamlinger

og ressursbruk.

NSR gjennomfører årlige strategisamlinger der vi går
gjennom mandat og vurderer resultatene av arbeidet vi gjør.

Informasjonssikkerhet

Som målbilde bruker vi både fastsatte mål per tiltak, antall

Vi har gjort en gjennomgang av alle nettsider og databaser

elever med realfag på videregående skole og relevante

med personopplysninger og forsikret oss om at de behandles

søknadstall til høyere utdanning. Denne vurderingen legger

i henhold til nytt GDPR-reglement.

grunnlaget for retningsjustering og utvikling av nye tiltak for
å bedre resultatoppnåelsen. Her fokuserer vi spesielt på

Arbeidsmiljøundersøkelse

kunnskapsutvikling og fastsetter hvor stor andel av de ulike

Arbeidsmiljøundersøkelse i regi av NTNU gjennomføres hvert

stillingene som skal brukes til dette.

andre år. Neste undersøkelse skjer i 2021. Nasjonalt senter

Årlig strategisamling følges opp av månedlige strategimøter

for realfagsrekruttering er administrativt underlagt NTNU og

der vi diskuterer relevante problemstillinger og følger opp

følger NTNU sine rutiner vedrørende økonomisk oppfølging,

operasjonaliseringen av strategien.

HMS og HR.
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Mandat og
hensikt

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet:

«Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal samle, øke og spre kunnskap om tiltak som kan styrke rekrutteringen til de
matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene (MNT-fagene) i høyere utdanning, både på kort og lang sikt. Det er
særlig viktig å øke kvinneandelen til slike studier. Ungdom under utdanning er primærmålgruppen for arbeidet. Senteret skal
samarbeide tett med relevant arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og andre aktører i samfunnet for å styrke stillingen til MNTfagene i samfunnet. Det er viktig å arbeide for å styrke kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på både sentralt
og regionalt nivå. Senteret skal opprettholde prosjektet ENT3R. MNT-konferansen og prosjektet Rollemodell har fått gode
evalueringer og vi anbefaler at disse opprettholdes.»

NRS har operasjonalisert mandatet på følgende måter:
• Vi skal styrke de matematiske, naturvitenskapelige og

• Vi skal samarbeide med andre aktører innen rekruttering

teknologiske fagenes stilling i samfunnet. Vi skal vise frem

til realfag for å sikre et helhetlig perspektiv og effektiv

mulighetene innen realfag og teknologi og gjøre dem mer

utnyttelse av ressurser.

attraktive for unge som skal ta sine utdanningsvalg. .
• Vi skal bidra til å øke rekrutteringen av MNT-kompetanse
til samfunn og arbeidsliv.
• Vi skal bidra til å styrke kontakten mellom arbeidsliv og
utdanningssektor.
• Vi skal arbeide for å bedre kjønnsbalansen innenfor 		
realfagsutdanninger og yrker.

• Vi skal ha en pådriver- og utviklerrolle i faglige spørsmål.
• Vi skal utvikle, samle og spre informasjon og kunnskap
om forhold som bidrar til realfagsrekruttering.
• Vi skal bruke vår kunnskap til å utvikle tiltak som kan øke
rekrutteringen av elever til realfag og teknologi, og legge
til rette for at andre aktører kan benytte og drifte slike
tiltak på lokalt nivå.

Punktinndelingen er en tydeliggjøring av ansvaret som ligger i mandatet, og operasjonaliseringen gir oss klare instrukser
for det arbeidet vi skal gjøre. Realfagskapitalmodellen brukes som avsjekk for strategisk retning og strategiske valg.
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Vurdering av
fremtidsutsikter

Arbeidslivet i Norge melder om et økende behov for

Både ENT3R og velgriktig.no har nye nettsider, og i 2021 får

kompetanse innen realfag og teknologi. Dette gjør vårt mandat

rollemodell.no også et løft som gjør ordningen bedre rustet for

og våre tiltak enda mer relevante og givende å jobbe med. I

fremtiden. I tillegg vil NSR fortsatt være involvert i prosjekter

2021 vil vi fortsette å jobbe som en ledende aktør i feltet som

med andre aktører - som Jenter og teknologi og Girl Tech Fest.

rekrutterer til realfag. Vi skal utvikle og dele kunnskap, samle og

Utover arbeidet med økosystemer som vi nå går inn i, har vi

koordinere tiltak og aktører som jobber for det samme.

ikke ressurser til å gå tungt inn i nye prosjekter det kommende
året, og vi vil først og fremst prioritere kvalitet i prosjektene vi

Arbeid med rekruttering gjennom regionale nettverk eller

allerede er involvert i. Hvordan vi jobber med disse vil avhenge

økosystemer blir viktig i 2021. Målet er å bevege seg bort fra

av pandemisituasjonen, men 2020 har vist at vi kan omstille

silotankegangen og heller lage en modell som kan bidra til bedre

oss og se nye muligheter. Dette er erfaringer vi tar med oss

koordinering og samhandling mellom ulike aktører i et langsiktig

inn i 2021.

perspektiv. Både utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og
næringsliv må involveres. Målet er å skape en modell for slike

Med ny leder rekruttert internt er det behov for økt

nettverk, inspirert av STEM Ecosystems-modellen, som med

bemanningen ved senteret. Målet er å beholde dagens

enkle grep kan tilpasses ulike regionale strukturer og aktører for

arbeidsstyrke og i tillegg øke med inntil to faste stillinger i løpet

økt gjennomslagskraft og synlighet.

av året.

NSR har vært involvert i mye spennende arbeid på området
utdanningskvalitet og pedagogikk, men vil fase ut dette arbeidet
i løpet av 2021. Andre aktører har mandater som ligger tettere
opp til dette arbeidet, og vi ser en også en økt bevissthet rundt
dette i UH-sektoren. Vi vil derfor prioritere andre prosjekter
knyttet til rekruttering fremover.
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Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering
er organisert ved:

Med støtte fra:

kontakt@realfagsrekruttering.no

