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LEDERS BERETNING

En konkurransedyktig og bærekraftig samfunnsutvikling vil kreve enda flere med 
realfaglig kompetanse i fremtiden. Satsing på realfag er avgjørende for å sikre et 
digitalt og kunnskapsbasert samfunn i tiden etter oljen.

1 LEDERS BERETNING
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LEDERS BERETNING

2016 var et år for endringer, i sam- 

funnet generelt, men også for Nasjonalt senter 

for realfagsrekruttering. Oljekrisen har ført 

til at flere ingeniører mistet jobben og færre 
søkte seg inn på petroleumsrelaterte fag. 

SSB hevdet at det vil være 57 000 overflødige 
ingeniører i 2035. Samtidig presiserer NHO 
at behovet for mennesker med realfaglig 
bakgrunn er større enn noensinne. For å 
kunne løse de store samfunnsutfordringene 

fremover endres den tradisjonelle måten å 

se på realfag. Vårt ansvar er å sørge for at 

Norge får den realfaglige kompetansen som 

behøves. Fremtidens realister må, som andre 
yrkesaktive, kunne tilpasse seg nye næringer, 
det grønne skifte, helseteknologi og en digital 

fremtid. For å motivere jenter og gutter til å 
velge realfag, må de få kunnskap om de mange 

mulighetene realfag gir, og føle mestring av 

fagene gjennom hele utdanningsløpet. 

Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering har heldigvis gode og veletablerte tiltak 
og høy kompetanse om rekrutteringstiltak, det 

er godt å ha med seg i slike tider. Til tross for 

en del utskiftninger av personell, ble 2016 et 
godt år, med gode tilbakemeldinger fra våre 

samarbeidspartnere. Rekrutteringstiltakene 
ENT3R, Rollemodell og Velg Riktig står sterkt 
og nådde i 2016 ut til en større del av målgrup-

pen enn noen gang tidligere. Vi har jobbet 
aktivt med videreutvikling og god drift av 

disse tiltakene i tett samarbeid med skoler, 
rådgivere og næringsliv. Vi har også etablert 
nye initiativ, og da vil jeg spesielt trekke 

frem Girl Tech Fest. Nasjonalt senter for 
realfagsrekruttering har i samarbeid med 
ODA-nettverket, IKT Norge og Norway Makers 

vært nasjonal koordinator for Girl Tech Fest 
der over 750 jenter deltok på arrangementene 
i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger. 

Dette er i tråd med at Nasjonalt senter for 

realfagsrekruttering har et spesielt ansvar 

for å inspirere jenter til å velge realfag og 

teknologi. 

Aldri før har det vært større fokus 
på kvalitet i utdanningen. I planleggingen av 

årets MNT-konferanse valgte vi derfor temaet 

«Transformative Education» som nettopp 

fokuserer på hvordan det bør undervises i 
realfag for å skape gode læringsarenaer som 
fremmer mestring og selvfølelse. Vi har også 

etablert en ny tenketank i 2016 bestående av 

Avdelingsdirektør Hilde Færevik

«Vi må også sørge for 
at vi får et mangfold 
av realister, de kreative, 
de endringsvillige, de 
med evne til å tenke på 
tvers av fagdisipliner. 
Vi trenger både bredde 
og spiss.»

à
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sentrale aktører fra UH-sektoren. Kunnskap, 
erfaring, ideer og problemer rundt under-

visningsopplegg i realfagene deles med tanke 

på å finne nye innovative løsninger på under-

visning for å gi bedre mestring og hindre 
frafall i høyere utdanning.

Prioriteringer for 2017

Satsing på kunnskap. Nasjonalt 

senter for realfagsrekruttering må invest-

ere i kunnskap for å styrke interessen for de 

matematiske, naturvitenskapelige og teknolo-

giske fagene i samfunnet i tråd med at verden 

rundt oss endres. Dette er nødvendig for å 

kunne gi gode råd om tiltak som virker for 

å mobilisere til realfagene. Vi skal levere en 
faglig høy kvalitet på det vi gjør, og vi må 

kommunisere dette for å være en synlig aktør 
i den nasjonale debatten. Det er viktigere enn 
noensinne å jobbe kunnskapsbasert, fordi 
dette er en forutsetning for å ta gode beslut-
ninger som skal sikre at vi gjør riktige prior-

iteringer fremover. Vi har derfor investert i 

en ny forretningsstrategi som skal stake ut 

en mer kunnskapsorientert profil, samtidig 
som at vi skal drifte rekrutteringstiltakene 

på en god måte. 

Fremtidens arbeidsplasser. Vi skal 

motivere og inspirere barn og unge til å velge 
en realfaglig utdannelse, men det er også viktig 

at de som velger realfag uteksamineres med 

en kompetanse som arbeidsmarkedet etter-

spør. Vi må også sørge for at vi får et mangfold 

av realister, de kreative, de endringsvillige, de 

med evne til å tenke på tvers av fagdisipliner. 

Vi trenger både bredde og spiss. Vi trenger 
både yrkesfaglige realister og toppforskere 
innen realfag. Derfor må vi ha kunnskap om 

motivasjon, læring og mestring av realfagene. 
Til syvende og sist må vi sikre at alle borgere 
vet om og har samme muligheter tilpasset 

sitt nivå, slik at samfunnet kan dra nytte av 

alle realfagstalenter til ulike realfagsyrker. 

Det krever at vi som nasjonal aktør må bygge 
sterkere bånd mellom ulike samfunnsaktører 
for å mobilisere til realfagsatsing i Norge. 

Skal vi lykkes med rekrutterings- 

arbeidet nasjonalt må vi prioritere å finne 
gode samarbeidsformer med relevante 
aktører som skal styrke rekrutteringsarbei-
det. Nasjonal nettverksbygging vil derfor være 
sentralt for senteret i 2017.

Internasjonalt arbeid. Som ny leder 

for Nasjonalt senter for realfagsrekrutter-

ing ser jeg at det er et behov for at vi deltar 
sterkere på den internasjonale arena. De 

siste 25 årene har vi sett en økning i antall 
barn med tilgang til realfaglig utdannelse i 
Europa. Norge må satse like mye på realfag 

og teknologi som resten av Europa for ikke å 

sakke akterut i den internasjonale konkur-

ransen. Som nasjonal aktør for realfagsrekrut-

tering betyr det at vi må involvere oss på 
nordiske og europeiske samarbeidsarenaer 
for erfaringsutveksling, prosjektutvikling og 

læring på tvers av landegrensene. 
Med vår tverrfaglige kompetanse-

profil innen naturvitenskap, kommunikasjon, 
psykologi, statistikk, sosiologi og pedagogikk 

og vår brede kontaktflate med skoleaktører  
i lavere og høyere sektor, skolerådgivere, 

norsk nærings- og samfunnsliv, har vi både 
mulighet og en forpliktelse til å sørge for 

at Norge får den realfagskompetansen som 

kreves for en nødvendig omstilling av norsk 

økonomi fremover. 

En nasjonal satsing på realfags-

rekruttering er viktigere enn noensinne 

og vi skal etterstrebe en tydelig koordiner-

ende rolle mellom aktørene i skolesektoren, 

høyere utdanning, næringsliv, forsknings- 
miljøer og politiske organ. Først da kan 
vi leve opp til vår visjon som en synlig 

nasjonal pådriver for realfag.  
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Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal bidra til at Norge har riktig og 
verdiskapende tilførsel av realfaglig kompetanse for et bærekraftig, likestilt og 
konkurransedyktig samfunn.

2 INTRODUKSJON TIL 
VIRKSOMHETEN OG 
HOVEDTALL
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Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering er direkte underlagt Kunnskaps-

departementet og har som mandat å bidra 
til å styrke stillingen til de matematiske, 

naturvitenskapelige og teknologiske fagene i 

samfunnet. Senterets primære oppgave er å 
rekruttere til realfaglige utdanninger og yrker 

i Norge for å bidra til et likestilt og konkur-

ransedyktig samfunn. 

Senteret etterstreber å ha en tyde-

lig koordinerende rolle for realfaglig kom- 

petanse, rekrutteringskompetanse og ut- 

danningspolitikk. Dette for å bidra til sam- 
arbeid, effektiv ressursutnyttelse og kunn-
skapsoverføring innen fagfeltet og god rådg-

ivning mot politiske organ. 

En viktig del av arbeidet omhandler 
at vi skal styrke kontakten mellom arbeidsliv 
og utdanningssektor for å sikre god kommu-

nikasjon og felles forståelse av en fremtids-

rettet rekruttering og verdiskapning. Senteret 

har særskilt fokus på å øke kvinneandelen 
innen realfaglige yrker og utdanninger for 

å sikre mangfold og verdifull spredning i 

rekrutteringen. 

Våre hovedmålgrupper er ungdom i 

alderen 15–18 år som skal velge videregående 
skole og høyere utdanning, lærere, foreldre 
og skolerådgivere som står tett ved elevene 

som gjør sine utdanningsvalg, samt aktørene 

i skolesektor, høyere utdanning, næringsliv, 
forskningsmiljøer og politiske organ. Et tyde-

lig mandat og en bred målgruppe krever en 
organisering basert på kunnskap, og med 
ulike tiltak for å nå ut til de enkelte delene 

av målgruppen. 

Overordnet organisering av kunnskapsut-

vikling og tiltak:

Kunnskapsutvikling og
kunnskapsgrunnlag

Overordnet kommunikasjon
og innspill i offentlig debatt

MNT - Konferansen

Faglig nettverk og
samarbeid

ENT3RRollemodell

VelgriktigHva kan jeg bli med realfag

Undervisningmateriell
til utdanningsvalg
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Vår kunnskapsutvikling skjer blant 
annet gjennom egen forskning drevet av  

Ph.D. Psychol. Helge Brovold presentert 
gjennom vitenskapelige artikler, ved egne 

målgruppeundersøkelser, kunnskapsinnhent-

ing og samarbeidsarenaer for erfaringsutvek-

sling. MNT-konferansen er en møteplass der 

undervisere i MNT-fag møtes og deler sine 

erfaringer for å sikre en best mulig tilnærm-

ing til undervisning og fokus på gjennom-

strømming i UH-sektoren. Faglige nettverk 
og samarbeid er kritisk for å nå så bredt som 
mulig med vårt mandat, og MNT-konferansen 

er en svært viktig arena her. Overordnet 
kommunikasjon skal bidra med en positiv 
og mulighetsorientert stemme i den offentlige 

debatten og bidra til å styrke posisjonen til 
MNT-fagene i samfunnet.

ENT3R er realfagstrening og lekse-

hjelp mot vår primære målgruppe, ungdom 
i alderen 15–18 år. Tiltaket er studentdrevet 
og oppnår svært gode resultater ihht bruk-

erundersøkelsene vi gjennomfører hvert år. 

Rollemodell er et tiltak rettet mot skolene, 
der personer med realfaglige yrker og utdan-

ninger besøker skoleklasser på ungdomssko-

len og videregående skoler og forteller om 

jobben sin og hvordan de bruker realfagene 
i arbeidshverdagen. Tiltaket er utvidet med 
et undervisningsopplegg rettet mot faget 

«Utdanningsvalg» som strekker seg over fire 
skoletimer og sikrer god kunnskapsutnyttelse 

av skolebesøket. Velgriktig er også et tiltak mot 
vår primære målgruppe og er et nettsted som 
samler informasjon om realfag, realfaglige 

yrker og utdanninger for å øke unges valg-

kompetanse og bidra til at utdanningsvalg 
skjer med best mulig informasjonsgrunnlag. 

«Hva kan jeg bli med realfag» er 
et samarbeidsprosjekt mellom Matematikk-
senteret, Naturfagsenteret og NSR som 
utvikler ressurser som lærere kan bruke i 
realfagsundervisningen.

Våre tiltak er ytterligere beskrevet i 
kapittel 3. 

NSR er administrativt underlagt NTNU, i henhold 
til §1-4 Lov om universiteter og høyskoler. Senteret 
har 7 ansatte fordelt på 6 årsverk og mottar årlige 
driftsmidler ca 20 mill. 

Hilde Færevik
Leder

Nora-Marie Brattebø
Rådgiver

Marit Wangen
Kommunikasjonsansvarlig

Solve Sæbø
Seniorrådgiver

Morten Sørlie
Rådgiver

Guri Schjølberg
Førstekonsulent

Helge Brovold
Seniorrådgiver
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Mye er usikkert for eksportnasjonen Norge. For å møte denne usikkerheten må 
vi utvikle samfunnets kompetanse og styrke vår globale konkurransekraft. Skal 
Norge lykkes i fremtiden er det avgjørende at næringslivet har tilgang til solid 
realfagskompetanse. 

3 ÅRETS AKTIVITETER OG 
RESULTATER
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3.1 STYRINGSPARAMETERE NASJONALT NIVÅ 

3.1.1 MNT-FAGENES STATUS I SAMFUNNET

For å øke elevenes kompetanse i 
realfag har regjeringen utarbeidet strate-

gien «Tett på realfag». Strategien har som 

hovedmål at flere barn og unge presterer 
på et høyere faglig nivå. I høst fikk elever i 
barneskolen én ekstra naturfagstime i uken, 
matematikk blir et alternativ til 2. fremmed-

språk, og flere ungdomsskoler tilbyr nå koding 
som valgfag. I tillegg har regjeringen åpnet 

realfagssentre i fire av landets største byer 
og økt antallet realfagskommuner. Målet er 

at Norge skal hevde seg i toppen innenfor 

MNT-fagene, ved å bygge opp en kompetanse 
som kan ta Norge videre inn i fremtiden. 

Regjeringens satsing har stort fokus på tidlig 
innsats som grunnlag for elevenes interesse 

og utvikling. Derfor har regjeringen også økt 

satsingen på matematikk og naturfag allerede 

i barnehagen. Styrker vi interessen for realfag 
tidlig, er sjansene større for at elevene forblir 
interesserte utover i utdanningsløpet1.

1 Kunnskapsdepartementet, 2015. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)
2 Meld. St. 16 (2016-2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning

En av de store utfordringene som 

står i veien for økt rekruttering til realfaglige 

utdanninger og yrker, er det store frafallet fra 

matematiske, naturvitenskaplige og tekno-

logiske utdanninger på universitet- og høg- 

skolenivå. Stortingsmeldingen «Kultur for 

kvalitet i høyere utdanning» belyser denne 
utfordringen. Regjeringen forventer at univer-

sitetene og høyskolene formidler hva som 

kreves av forkunnskaper i høyere utdan-

ning. De understreker at «ansvaret for gode 

overganger ligger både hos videregående 
opplæring og høyere utdanning»2 . For å 
minske frafallet bør kunnskapssentere bistå 
utdanningssektoren i utviklingen av rele-

vant, faglig innhold og gi studentene tilbud 
som øker mestringsfølelse og selvoppfatning 

i realfag.

1 2 3
MNT-fagenes status i
samfunnet

Status rekruttering til
MNT-fag

Samsvar mellom arbeidsgivers behov 
og tilfang av kandidater med relevant 
utdanning
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3.1.2 STATUS REKRUTTERING TIL MNT-FAG

Grunnskole og ungdomsskole

I desember kom resultatene fra 
de internasjonale undersøkelsene TIMSS 

og PISA. Om lag 5500 elever deltok i PISA 
2015. Prøven tester 15-åringers kompetanse 
i lesing, matematikk og naturfag. I matema-

tikk presterte norske ungdommer i 2015 for 
første gang bedre enn OECD-gjennomsnittet. 
Resultatkurvene viser en svak bedring. Blant 
de nordiske landene presterer Norge omtrent 

midt på treet. Finland presterer best, og Island 
dårligst3.

Til sammen fikk 27 prosent karak-

teren 1 eller 2 på matematikkeksamen i 10. 

klasse, våren 2016. Dette er en stor nedgang 

fra året før, da hele 42 prosent fikk til- 
svarende resultater. Det er tydelig at fokuset 

på realfag i grunnskolen har gitt resultater. 

Snittkarakteren i matematikk er den som har 

endret seg mest på landsbasis, fra 2.9 til 3.34. 

I matematikk er norske elever altså blant de 
som har hatt den aller største fremgangen 

siden forrige PISA-undersøkelse. 

3 Kunnskapsdepartementet, 2015. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019
4 Utdanningsdirektoratet. Karakterer for grunnskolen 2015-16
5 Bergem, Kaarstein og Nilsen, 2016. Vi kan lykkes i realfag: Resultater og analyser fra TIMSS 2015
6 Puggard og Bækgaard, 2016. Håndbog om tiltrækning af piger til Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

I TIMSS-prøvene presterer de norske 

elevene også bedre enn hva de har gjort de 
siste årene. 5.–klassingene er nå best i Norden 
i matematikk, mens 9.–klassingene havner 
rundt gjennomsnittet. Likevel presterer vi 

dårligere i matematikk og fysikk enn vi gjorde 

på 90-tallet, og en rapport fra Norsk Industri 
viser at andelen elever som velger fordypning 

i realfag synker. Vi er ikke i mål, og må derfor 

fortsette satsingen på realfag i skolen5.

TIMSS-undersøkelsen viser også at 

kun åtte prosent av jentene velger fordypning 

i matematikk, og enda færre i fysikk. I kraft 
av å være en nasjonal pådriver for realfag 
bruker vi tid på å kartlegge hvordan vi kan 
sikre kjønnsbalanse i realfag på videregående 
skole og i høyere utdanning. En rapport fra 

Nordisk Ministerråd, kalt «Piger i STEM»6, 

trekker frem gode rollemodeller som spesielt 

viktig å motivere jenter til å velge realfag.  

Rollemodell.no, et tilbud i regi av Nasjonalt 
senter for realfagsrekruttering, trekkes her 

frem som et godt eksempel.
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Videregående skole

Ni av ti ungdommer i alderen 16-18 
år er under opplæring i videregående utdan-

ning. Likevel ser vi at bare 7 av 10 fullfører i 

7 SSB 2016, Dette er Norge 2016: Hva tallene forteller

løpet av 5 år. Frafallet er størst blant guttene, 
og ved yrkesfaglige studielinjer7. Antallet som 

velger nivået 1T i videregående skole har 

steget fra i fjor, men er fortsatt mindre enn 

for 2 år siden.

NASJONALT SENTER FOR REALFAGSREKRUTTERING

KAPITTEL 3: ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER

Det er også nyttig å se på andelen 

som fortsetter matematikkveien gjennom hele 

videregående skole. Tabellen under viser at 
det vesentlig færre som velger matematikk

R1 og R2 på videregående skole. Antallet som 
velger R1 er under halvparten, med et videre 
frafall for R2. 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Ser vi på overgangen fra 1T til R1 
er frafallet størst blant jentene. Omtrent 60 
prosent av jentene valgte i skoleåret 2016–
17 å ikke fortsette med R1, mot 40 prosent 
av guttene. Andelen jenter som velger R1 
har derimot steget siden i fjor med omtrent 

5 prosent. Færre gutter velger R1 i år enn i 
tidligere. Fra i fjor har andelen sunket med 

omtrent 8 prosent. Trenden fortsetter i valget 
mellom R1 og R2. I skoleåret 2016–17 velger 
40 prosent av jentene bort R2, mot 28 prosent 
av guttene. Likevel forblir jentenes karakterer 
bedre enn guttenes. Fra året før har jentene 
gått opp omtrent én karakter i snitt, mens 
guttene kun har forbedret seg med omtrent 
en halv karakter. 

I de andre programfagene på studie- 

spesialisering har vi sett en jevn utvikling i 

interesse de siste årene for Biologi og Kjemi, 

men en nedgang i interessen for Fysikk.  

Jenter Gutter Alle

REA3022 Matematikk R1 4,2 3,9 4,0
REA3024 Matematikk R2 4,2 3,8 4,0

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Kjønnsfordelingen fortsetter å være tradis-

jonell med en overvekt av jenter i kjemi  

og biologi, men med en klar overvekt av  
gutter i fysikk.

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Høyere utdanning

Rekordmange søkte høyere utdan-

ning i 2016. Tall fra Samordna opptak viser 

en økning fra 2015 på over 3 prosent. Likevel 
ser vi at søknader til realfaglig utdanninger 

har gått ned. 

8  Samordna opptak, 2016. Søkning om opptak til høyere utdanning – 2016.

Etter en økning i søkertallene til 

realfagsstudier i 2015 på 11,3 prosent ser vi 
nå en nedgang på -0,6 prosent i 20168.

Kjønnsfordeling: Førstevalgsøkere våren 
2008–2016:

Kvinneandel
Våren 2008 i %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Realfag 49,7 47,5 50,6 49,5 49,5 48,4 50,6 50,8 47,5

5-årig master i 
teknologi 25,9 25,9 25,8 26,9 28,3 30,3 31,0 30,5 30,8

Ingeniør 17,4 16,8 16,5 16,9 19,6 21,2 20,8 20,7 17,3

Informasjonsteknologi 19,3 16,2 17,6 16,5 16,8 16,6 16,8 17,9 19,8

Maritime fag 14,9 12,9 14,9 13,7 14,7 15,8 15,1 15,8 11,6

Medisin 63,6 64,4 65,0 64,5 65,4 68,7 68,5 70,8 70,9

Odontologi 81,4 77,4 79,5 78,6 82,0 81,1 81,0 79,1 80,1

Veterinær 93,7 92,5 92,6 93,0 92,2 92,8 92,3 91,8 91,1

Kilde: Samordna opptak

Tallene reflekterer erfaringen fra 
videregående skole, der kvinner gjerne 

velger fag med større grad av biologi og 

levende vesener, mens guttene trekkes til mer  

tekniske fag. 
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Førstevalgsøkere til matematikk, naturfag 
og teknologifag:

Kjønnsforskjeller i høyere 
utdanning og yrkeslivet

I World Economic Forums likestill-
ingsundersøkelse, «Global Gender Gap Report 
20169» ligger Norge på en tredjeplass, kun slått 

av Island og Finland. Det er en nedgang fra 
fjorårets andreplass. Høy deltagelse i høyere 
utdanning og yrkesaktive kvinner, samt rela-

tivt små lønnsforskjeller gjør at vi scorer høyt. 

I år, som i fjor, slår kvinnenes deltagelse i 

MNT-utdannelser negativt ut. 

Siden midten av 1980-tallet har kvin-

9  World Economic Forum, 2016. Global Gender Gap Report, 2016

ner vært i flertall ved norske studiesteder. 
I dag er omtrent 60 prosent av studentene 

kvinner viser tall fra SSB. Likevel ser vi at 

menn tar noe lengre høyere utdanning enn 

kvinner. Forskjellen mellom menn og kvin-

ner er størst i aldersgruppen 25–29 år. Her 
tar omtrent 56 prosent av kvinnene høyere 
utdanning, sammenlignet med rundt 36 

prosent av mennene9. 

Kvinnene utgjør omtrent 47 prosent 
av arbeidsstyrken i landet. I Norge er rundt 50 
prosent av befolkningen yrkesaktiv. Kvinnene 
er i klart flertall i offentlig sektor, for det meste 

Førstevalgsøkere totalt:

År Våren 2010 Våren 2013 Våren 2014 Våren 2015 Våren 2016

Antall søkere totalt  
(alle studieretninger) 103 400 117 200 119 200 127 929 132 021

Andel og antall som har realfag  
som førstevalg 14,8%

15 324
16,8%
19 719

17,5%
21 039

17,0%
21 842

16,2%
21 436

Kilde: Samordna opptak

Kilde: Samordna opptak

Utdanningsområder 2010 2013 2014 2015 2016

Informasjonsteknologi 2 055 2 749 2 955 3 473 3 709

Realfag 2 818 3 485 3 838 4 274 4 264

Teknologiske fag 10 451 13 485 14 246 14 095 13 463

SUM 15 324 19 719 21 039 21 842 21 436
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Totalt sett ser vi en økt vekst i både 
norsk og internasjonal økonomi i 2016. 

Bedrifter utenfor oljeklyngen har jevnt over 

bedre utsikter enn tidligere. Likevel står Norge 
overfor store utfordringer i tiden fremover. 

Lav etterspørsel etter olje, kombinert med 
Storbritannias utgang fra den Europeiske 
Union og Donald Trump som ny amerikansk 

president gjør at mye er usikkert for eksport-

nasjonen Norge. For å møte denne usikker-

heten må vi utvikle samfunnets kompetanse 

og styrke vår globale konkurransekraft.
Behovet for kompetanseoverføring 

og tverrfaglighet ser vi også i fremtidens 

arbeidsmarked. Automatiserte prosesser vil 
ifølge rapporten  Computerization and the 
Future of Jobs in Norway10 ta over så mye som 
en tredjedel av norsk arbeidsplasser innen 
2036. I en tid med omstilling blir realfagskom-

petanse spesielt viktig. 

Manpower Group viser i sin analyse 

for fremtidens arbeidsmarked at tverrf-

aglighet også blir viktig11. Teknologi og digi-

talisering endrer måten bedrifter opererer 
på. Videreutdanning av ansatte innenfor 

teknologifag blir større i årene som kommer. 
Manpower spår at ansatte i fremtiden ikke 

bare vurderes etter hva de kan, men på 

10  Pajarinen, Rouvinen og Ekeland, 2014. Computerization and the Future of Jobs in Norway
11  Manpower Group, 2017. A Skills Revolution: From Consumers of Work to Builders of Talent
12  NOU 2015:8. The School of the Future – Renewal of subjects and competences
13  Norsk Industri, 2017. Konjunkturrapport 2017 

hva det er trolig at de lærer. De anslår at 65 
prosent av jobbene Generasjon Z trolig skal 
utføre, ikke eksisterer enda. Det er særlig 
innenfor ingeniørvitenskap, datateknologi og 

matematikk at selskapet spår en stor jobb-

vekst. Behovet for arbeidstakere med evne 
til å lære underbygges også av NOU 2015:8, 
som anbefaler kompetanse til å lære som et 
av fire fornyelsestrekk ved skolens innhold12. 

På tross av kortsiktige rapporter 

som viser at arbeidslivets behov for de med 
realfagskompetanse har gått ned, er det 

tydelig at behovet for realfagskompetanse 
ikke vil minke i fremtiden. Siden 2014 har 

NHO gjennom sitt «Kompetansebarometer» 
kartlagt hvilke fagområder, utdannelser 

og egenskaper norske bedrifter har bruk 
for. Mønsteret er tydelig og stabilt: Det er 
behov for flere med realfaglig og teknologisk 
forståelse. Skal Norge lykkes i fremtiden er 

det avgjørende at næringslivet har tilgang på 
solid realfagskompetanse13. 

i kommunene. På tross av den høye graden av 

kvinner med høyere utdannelse ser vi fortsatt 

en overvekt av kvinner i tradisjonelle yrker, 

som sykepleier, førskole- og grunnskolelærere 

og renholdere. I arbeidslivet for øvrig ser vi 
også at lønnsgapet forblir nokså tradisjonelt. 
I 2015 tjente en gjennomsnittlig kvinne 14 
prosent mindre i måneden enn mannen9. 

3.1.3 SAMSVAR MELLOM ARBEIDSLIVETS BEHOV OG TILFANG AV 
KANDIDATER MED RELEVANT UTDANNING.
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3.2.1 KUNNSKAPSUTVIKLING OG KOMMUNIKASJON

Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering skal i kraft av å være et kunnskaps-

senter utvikle kunnskapsgrunnlag og 

distribuere nyttig informasjon om læring, 
mestring og valgkompetanse i realfag for å 

øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger 

og yrker. Dette gjør vi gjennom å underbygge 
vår kommunikasjon med fakta og resultater 

fra egne prosjekter. Dette favner både lavere 
og høyere utdannelse.

UH sektor samarbeid

Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering har derfor etablert et prosjektsamar-

beid med NTNU, UiO og NMBU hvor det 
eksperimenteres med undervisningsformer 

i matematiske, naturvitenskaplige og tekno-

logiske utdanninger for å øke studentenes 

mestringsfølelse og selvtillit i realfag.  

Prosjektene er piloter som skal brukes som 
brekkstang for flere lignende samarbeid. 
Forskningen skal dokumenteres, og resulta-

tene skal evalueres og synliggjøres gjennom 

å publisere resultater fra disse samarbeids-

prosjektene. 

Prosjektsamarbeid med UH sektoren i 2016 
(se linker nederst): 

** I 2016 har NSR og NMBU bidratt inn i 
en undersøkelse gjort ved Universitetet 

Brno, Tsjekkia i samarbeid med Matric 
for kartlegging av samvariasjon mellom 

personlighet og pedagogiske preferanser 

blant matematikkstudenter.

3.2 STYRINGSPARAMETERE VIRKSOMHETSNIVÅ

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har følgende målsettinger:

HOVEDMÅL
Øke realfagsrekrutteringen i Norge

VIRKSOMHETSMÅL
a. Vi skal styrke de matematiske, natur vitenskapelige og teknologiske fagenes stilling i samfunnet
b. Vi skal bidra til å sikre samfunnets og  arbeidslivets behov for MNT-kompetanse
c. Vi skal bidra til å styrke kontakten mellom  arbeidsliv og utdanningssektor
d. Vi skal utvikle, samle og spre informasjon og kunnskap om forhold som bidrar til realfagsrekruttering 
e. Vi skal bidra til å bedre kjønnsbalansen innenfor realfagsutdanninger og yrker
f. Vi skal samarbeide med beslektede organ for å sikre et helhetlig perspektiv og effektiv  utnyttelse av ressurser
g. Vi skal ha en pådriver- og utviklerrolle i faglige spørsmål

STYRINGSPARAMETERE VIRKSOMHETSNIVÅ
Ent3r realfagstrening: antall deltagere på realfagstrening
Rollemodell.no: antall elever som har fått møtt en rollemodell

VELGRIKTIG.NO:
 Realfagsbloggen — antall treff på siden
 Utdanningstesten — antall gjennomførte tester
 Yrkesbeskrivelser — antall besøk på nettsidene

Kommunikasjon og kunnskapsutvikling: kvalitativ vurdering
Samarbeid med aktører i feltet: kvalitativ vurdering
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** NSR og NMBU sendte i 2016 inn 
en SFU-søknad: CESEM (Centre of 
Exellence in Statistics Education and 

Metacognition) som dessverre ikke 

gikk gjennom. Det jobbes videre med 
utvikling av en ny søknad for 2017/18 
knyttet opp mot Big Data, Macrostatistics 

and Top-down Statistical Thinking. 

** Forskningsstudie i samarbeid med 
NMBU knyttet til bruk av en modell 
for Flipped Classroom/Transformative 
Education innenfor undervisningen 

i emnet grunnleggende statistikk ved 

NMBU. NSR har deltatt både i forbere-

delse, gjennomføring og etterarbeid. 
Resultatene vil bli sendt inn i løpet  
av 2017.

** Innsamling av data, statistisk bear-

beidelse og analyse av ca. 40 000 besva-

relser fra Utdanningstesten. Planlagt 

publisering i 2017. 

** Undervisningsopplegg knyttet til 

«Transformative Education» ved ELSYS, 

NTNU med vekt på å delta i utviklingen 

av gruppeprosesser og gruppedyna-

mikk innenfor UH-sektorens STEM-
undervisning. 

** Innlegg og blogger om kognitive prob-

lemstillinger relatert til STEM- under-

visning . Solve Sæbø deltok i God 
Morgen Norge på TV2 om temaet.

** Holdt foredrag for Utdannings-
direktoratet, Likestillingsrådet, 

Bygdekvinnelagets Landskonferanse 

med flere over emnet differensialitet/

pedagogiske utfordringer knyttet til 

STEM-kognisjon.

** Faglig oppdatering på STEM-cognition 
and STEM-education med tanke på å få 

frem nye impulser for undervisningsopp- 

legg nasjonalt. 

** Etablert en ny tenketank «Trans-
formative Education» med medlemmer 

fra NTNU, UiO, NMBU, 

Ungdomsskole og videregående

I 2016 har vi gjennomført fokusgrup-

per og brukertester med elever på ungdoms- og 
videregående skoler, og bidratt på seminarer 
for rådgivere i skoleverket. Dette sikrer at vår 

kommunikasjon er kunnskapsbasert og at den 
i størst mulig grad tar utgangspunkt i bruk-

erne og deres behov og preferanser. 

Satsing på kommunikasjon — «Vi 
mobiliserer for realfag».

 Kommunikasjon er en svært viktig 
del av vårt arbeid. Vi skal inspirere og vise 
frem mulighetene som finnes når man velger 
realfaglige utdanninger. Da er det kritisk at 

vi når gjennom til målgruppene med våre 

kommunikasjonstiltak. Med bakgrunn i dette 
ble det i 2015 lansert en ny kommunikasjons-

strategi som har lagt grunnlaget for våre 

aktiviteter i 2016.

«Vi mobiliserer for realfag» ble vår 
kommunikasjonsvisjon. Problemfokus rundt 
realfagene i det offentlige rom er en av 

utfordringene knyttet til realfag, så det er 

kritisk av vi kommuniserer muligheter og 

Linker:
http://www.nokut.no/no/Sentre-for-fremragende-utdanning-SFU/Utlysninger/Sokere-2016/
http://forskning.no/meninger/kronikk/2016/03/ulik-intelligens-trenger-ulik-undervisning
http://forskning.no/pedagogiske-fag-psykologi/2016/03/personlighetskrise-i-forelesningssalen
http://www.tv2.no/v/1035754/
http://blogg.nmbu.no/solvesabo

http://www.nokut.no/no/Sentre-for-fremragende-utdanning-SFU/Utlysninger/Sokere-2016/
http://forskning.no/meninger/kronikk/2016/03/ulik-intelligens-trenger-ulik-undervisning
http://forskning.no/pedagogiske-fag-psykologi/2016/03/personlighetskrise-i-forelesningssalen
http://www.tv2.no/v/1035754/
http://blogg.nmbu.no/solvesabo
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optimisme — vi skal skape positive holdninger 

til realfag.

Offentlig debatt, kronikker og 
sosiale media.

 Vi er opptatt av å være en aktiv del 
av den offentlige debatten og har gjennom 
2016 publisert kronikker og innlegg både på 
egne nettsider og i offentlige media. Vi ser 

at realfagsdebatten vekker stor interesse og 
vi anser det som en viktig oppgave å være 
en nøytral, men også positiv og mulighets-

orientert part i debatten. Vi er aktive både 
på Twitter og på senterets Facebook-side og 
opplever stort engasjement rundt sakene vi 

deler og bidrar til. 

Kommunikasjonsstrategiens 
konsekvenser for Rollemodell

I 2016 kjørte vi målrettede kampan-

jer mot lærere og skolerådgivere for å gjøre 
tiltaket Rollemodell.no enda mer kjent. 
Rollemodellene er et viktig virkemiddel når 
senteret skal «mobilisere til realfag». I 2016 
kjørte vi to store kampanjer og oppnådde svært 
gode resultater. Antall elever som fikk besøk 
av en realfaglig rollemodell økte med nesten 

40% fra 2015 til 2016, fra 22 000 elever til over 
30 000 elever. En stor andel av invitasjonene 
til skolebesøk skjer når vi kjører kommu-

nikasjonskampanjer rettet mot målgruppen.  

Vår kommunikasjonsstrategi gir føringer  

for at vi skal være tydelige og synlige overfor 
våre målgrupper og det er antall invitasjoner 

til skolebesøk et tydelig bevis på. 
Flere og flere i målgruppen — lærere 

og skolerådgivere — kjenner nå til Rollemodell- 
tiltaket, de benytter seg av tilbudet og gir 
svært gode tilbakemeldinger. 

Kommunikasjonsstrategienes 
konsekvenser for Velgriktig

I 2016 kjørte vi for første gang en 

kampanje for Velgriktig i tråd med kommu-

nikasjonsstrategiens visjon «Vi skal mobilis-

ere til realfag». Her brukte vi realfagsprofiler 
på arenaer der vi møter den unge målgrup-

pen, bl.a Facebook, Instagram og blogg. 
Kampanjeprofilene ga realfagene person-

lige ansikt og fortalte om sin hverdag innen 

realfaglige utdanninger og yrker. De bidro 
til å bryte ned stereotypier og isteden skape 
positive holdninger til realfag. Kampanjen ga 

svært gode resultater — over 70 000 elever 
ble eksponert for nettsiden og Facebooksiden 
til Velgriktig i kampanjeperioden, og ca 8 500 
elever gjennomførte utdanningstesten i 

samme periode.

Fortsatt fokus på kommunikasjon 

Vår satsing på kommunikasjon vil 

fortsette i 2017 da vi ser svært gode resultater 
av de grepene som er gjort. Vi skal ha et tyde-

lig fokus på å formidle vår egen forskning og 

kunnskapsutvikling. Egne kronikker sendes 

ut i nyhetsbrev til over 25 000 mottakere hver 
måned og publiseres på vår nettside realfags-

rekruttering.no.

Å rekruttere til realfag og realfaglige 

utdanninger, og styrke stillingen til MNT- 

fagene i samfunnet krever høyt fokus på 

kommunikasjon mot våre ulike målgrupper.  

Vi mobiliserer til realfag ved å bidra med en 
mulighetsorientert stemme i den offentlige 

debatten basert på egen og ekstern forskning, 
brede kampanjer for å spre kjennskap til, og 
kunnskap om våre tiltak, og presentasjon av 

rollemodeller som er med på å snu de stere-

otype holdningene til realfag i samfunnet. 
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3.2.2 ENT3R 

ENT3R Realfagstrening har som 
formål å få flere til å velge realfag og øke 
rekrutteringen til realfaglige utdanninger. 

Gjennom ENT3R skal ungdom få et mer posi-
tivt forhold til realfag og bli motiverte til 
videre studier innen realfag. Elever får under-

visning og hjelp til lekser i realfag — på denne 

måten støtter tiltaket direkte hovedmål 2 i 

Nasjonal realfagsstrategi som handler om å 

styrke norske elevers kompetanse i realfag. 

Elevundersøkelsen 2016 bekrefter at ENT3R 
bidrar til økt mestring, selvtillit og interesse 
for realfag. Det er ønskelig med flere jenter 
innen realfaglige og teknologiske utdanninger, 

og ENT3R er et tiltak som særlig appellerer til 
jenter. ENT3R tilbys av følgende 12 studiest-
eder (18 campus): UiT, NMBU, UiS, UiA, UiB, 
UiO, HiOA, NTNU, HSN, HSH, HiØ, HiB.

Elever fra ungdomsskolen og vide-

regående opplæring (primært 10. trinn og 
VG1) møter studenter ukentlig for å jobbe med 
realfag. Matematikk utgjør hovedfokuset for 

ENT3R, men det tilbys også fysikk og kjemi ved 
studiesteder som har faggrunnlag for dette. 

Det ble lansert nytt registreringssys-

tem i 2016, noe som gir oss mer nøyaktige tall 

enn tidligere. I 2016 var det 5 103 elever som 
søkte om plass til ENT3R, men det var kun 
kapasitet til 3428 elever. Mentortallet ligger 
på 170–200 pr år. 

Elevundersøkelsen 2016

Vi gjennomfører årlige elev- 

undersøkelser for ENT3R, og i 2016 svarte 
880 elever på denne. Svarene viser at det er 
flest elever fra 10. trinn og VG1 som deltar 
på ENT3R. 70% oppgir at ENT3R gir dem økt 
faglig selvtillit, og 90% svarer at de er godt 
eller svært godt fornøyd med mentorene sine. 
70% sier at ENT3R bidrar til økt interesse for 
realfag og 74% opplyser om at ENT3R har hatt 

positiv effekt på matematikk-karakterene. 

Over 90% sier at de er tilfreds eller svært 
tilfreds med ENT3R. 

Undersøkelsen viser tydelig at elev-

ene som deltar opplever økt mestring i realfag, 

økt selvtillit og økt interesse for realfag.

ENT3R Mattekafe og Y-ENT3R

ENT3R Mattekafe er et pilot-

prosjekt som utføres ved Olav Duun VGS i 

Namsos og Tertnes VGS i Bergen (2015–2017). 
Mattekaféen skal motivere elevene til å 
jobbe med matematikk og hjelpe de elevene 
som sliter med faget. Ved testskolene er det 

eldre elever som hjelper yngre elever med 

leksene. Elevene som underviser har fått opp- 

læring av mentorer ved NTNU i Namsos og 
UiB ved Tertnes.

Olav Duun VGS og Tertnes VGS gir 

svært gode tilbakemeldinger på prosjektet. 
Elevene som deltar opplever klar faglig frem-

gang, og får gjennomgående bedre karakterer 
på prøver. Mentorene trives med å lære bort 
og prosjektet oppleves som et godt supple-

ment til matematikkundervisningen som gis 

på skolen. Med bakgrunn i de gode resultatene 
er dette et prosjekt vi gjerne vil videreføre og 

videreutvikle.

Det er også gjennomført pilot-

prosjekt som retter seg mot yrkesfagelever, 

Y-ENT3R. Dette er piloter som er gjennom-

ført ved to skoler, Byåsen VGS og Kuben VGS. 
Ved disse skolene er det ENT3R-mentorer fra 
NTNU og UiO som har undervist elever ved 

yrkesfagene. Hensikten har vært å styrke 
elevenes matematikkunnskaper for å forhin-

dre frafall — da det er godt dokumentert at 

svake ferdigheter i matematikk gir større 

risiko for frafall. Erfaringene fra pilotpros-

jektene er positive, men vi ser at oppmøte 

og varierende ferdigheter er utfordringer 
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mentorene jobber med. Dette vil tas med 
videre i del 2 av pilotprosjektene. Ved Kuben 
er NHO med som samarbeidspartner, og de 
har signalisert at dette er noe de ønsker å 

fortsette med. 

 

ENT3R Eksamenshjelp 

ENT3R eksamenshjelp var et todagers 
«nødhjelpsprosjekt» for tiendeklassinger som 

ble trukket ut til skriftlig eksamen i matem-

atikk våren 2016. Prosjektet er eid og initiert 

av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, 

og gjennomført i nært samarbeid med ENT3R 
realfagstrening. Alle landets tiendeklassinger 

fikk et nettbasert tilbud om gratis hjelp til 
eksamensforberedelse. 

Eksamenshjelpen ble bemannet med 
3–10 mentorer døgnkontinuerlig fra 10:00 den 
18. mai til 02:00 den 20. mai (natt til eksamen). 
Rundt 20 mentorer fra ENT3R Trondheim og 
ENT3R UiO stilte opp, og dekket opp totalt 50 
vakter. Samtlige mentorer har i ettertid sagt at 

de syntes prosjektet var givende og de ønsker 

gjerne å stille opp igjen. 

Over 600 elever fikk hjelp av våre 
ENT3R-mentorer, og den store pågangen fra 
elevene viser at det fungerer å tilby hjelp 
via nettbaserte arenaer. Snittkarakteren fra 
eksamen på landsbasis økte med 0.4 poeng 
fra året før, fra 2.9 i 2015 til 3.3 i 2016 og de 
gode erfaringene tilsier at vi vil gjennomføre 

dette også våren 2017. Mentorene ga tilbake-

melding på at det ofte var ganske kort vei til 

elevenes «aha-opplevelser» og at elevene var 

svært takknemlige for hjelp.

Videreutvikling og planer for ENT3R

Resultatene og tilbakemeldingene 
fra ENT3R realfagstrening viser at prosjek-

tet er svært vellykket og i stor grad bidrar til 

å oppfylle vårt mandat om å rekruttere og 

inspirere til realfag. Flere campuser signali- 
serer at de ønsker å starte opp med ENT3R. 
Dette er svært gledelig og noe vi gjerne  
vil få til.

Våre erfaringer med eksamens-

hjelpen tilsier at vi ønsker å fortsette med 

dette, da vi ser at det kan ha en positiv effekt 

på elevenes mestringsnivå og selvtillit inn 

mot eksamen. Vi har videre søkt om midler 

for at flere videregående skoler skal kunne 
starte opp med ENT3R-mattekafe både for 
studiespesialisering og yrkesfag. Vi har tro 

på at dette vil ha en positiv effekt for elever 

som bor utenfor områder som tilbyr ENT3R 
og/eller for yrkesfagelever som har høyere 
terskel for å møte opp på campus for realfag-

strening. 
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ENT3R STUDIESTEDER

** Bergen 
** Kristiansand og Grimstad
** Telemark
** Østfold
** Gjøvik
** Tromsø
** Narvik
** Ålesund
** Haugesund
** Oslo
** Trondheim
** Stavanger og Sandnes
** Kongsberg
** Ås
** Vestfold
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3.2.3 ROLLEMODELL.NO 

Rollemodell.no har siden 2014, da 
første fase med rekruttering av rollemodeller 

var ferdigstilt, hatt en svært positiv utvikling. 
Vi har hatt en jevn årlig økning i antall elever 

som har fått besøk av en rollemodell i klas-

serommet. I 2014 fikk omtrent 20 000 elever 
besøk av en rollemodell, i 2015 steg tallet til 
22 000 elever, og i 2016 var tallet over 30 000. 
For å øke spredningen av tiltaket og gjøre 
det mer kjent, har vi utviklet samarbeid-

savtaler med flere kommuner som oppmun-

trer sine skoler til å invitere rollemodeller. 

Trondheim kommune og Oslo kommune er 

to av kommunene som vi har opprettet en 

slik samarbeidsavtale med. Kommunene 
sprer informasjon om rollemodellordnin- 

gen og oppfordrer til minimum ett skolebesøk 
av en rollemodell per år, og vi fasiliterer 

besøkene der det trengs. Vi får svært gode 
tilbakemeldinger på disse avtalene og øn- 
sker å utvide disse til å gjelder flere kom- 
muner i Norge. 

Vi ser med glede at flere eksterne 
aktører ønsker å benytte våre rollemodel-
ler. Blant annet samarbeidet vi i 2016 med 
NHO om kampanjen «Jenter og teknologi», 
der vi bistod med rollemodeller til alle 
deres arrangementer, samt faglig bistand 
knyttet til målgruppeforståelse og valg- 

kompetanse.

Vi ser at den satsingen vi har gjort på 

kommunikasjon og spredning av rollemodell-

tiltaket har gitt svært gode resultater. Dette 
ser vi på antall elever som har fått besøk av 
en rollemodell i 2016 og når det gjelder antall 

eksterne aktører som tar kontakt med oss for 

å benytte seg av tilbudet. Vi ser derfor at en 
videre satsing på kjennskap og kunnskap om 

tiltaket er viktig for å opprettholde den gode 

utviklingen tiltaket har. 

Undervisningsopplegg til faget 
Utdanningsvalg — «Passer realfag  
for meg?»

I 2016 har vi jobbet med å videre-

utvikle formen på rollemodelltiltaket for å 

øke verdi og læringseffekt for elevene som 
får besøk av våre rollemodeller. Vi har 
utviklet et undervisningsopplegg til faget 

Utdanningsvalg, «Passer realfag for meg?» 

som gir en mer helhetlig tilnærming. Målet 
med undervisningsopplegget er at elevene skal 

lære om, og bli bevisst, sine interesser innen 
realfag, møte en rollemodell og øke kjennskap 

til lokalt næringsliv. Undervisningsopplegget 
gir i tillegg anledning til å reflektere rundt 
kjønn og karrierevalg da rekruttering av 

jenter til realfag er en viktig oppgave for NSR. 
«Passer realfag for meg» inkluderer også gjen-

nomføring av Utdanningstesten og sammen-

kobler derfor Rollemodell.no og Velgriktig.no. 
Vi er bevisst at kvaliteten på skolebesøkene 
øker betraktelig når elevene jobber med 
dette over noe lengre tid. Undervisningsopp-

legget skal gi elevene bedre valgkompetanse  
og mulighet til å gjøre mer informerte  

studievalg. 

Undervisningsopplegget er allerede 

blitt veldig populært. Gjennom vår distri-
busjonskanal Subjectaid.no ble det fra 
01.08.16–14.12.16 bestilt over 7 000 elevhefter.  
I 2017 ønsker vi å digitalisere undervisning-

sopplegget for å gjøre det enda mer tilgjengelig 

for skolene. 
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3.2.4 HVA KAN JEG BLI MED REALFAG

Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering, Matematikksenteret og Naturfagsent- 

eret etablerte i 2012 prosjektsamarbeidet 
«Hva kan jeg bli med realfag». Formålet er 
å utvikle ressurser som er tilpasset lærere, 
og å gi dem verktøy for å arbeide konk-

ret med elevene rundt utdannings- og  

yrkesvalg innenfor realfag. Ressursene 
skal fungere som en brobygger mellom fag 

(naturfag og matematikk) og nytteverdien 

av kunnskapen. Tiltaket er basert på bred 
forskning som viser at det å vise samfunns-

relevansen i realfagene, kan gi elevene  

økt motivasjon. 

Prosjektet vil videreføres, men 

det vil ikke utvikles nye oppgaver i 2017 
på grunn av kapasitetsutfordringer ved 

Matematikksenteret og Naturfagsenteret.

3.2.5 GIRL TECH FEST

Girl Tech Fest ble for første gang 
arrangert i 2015 av Jenter Koder i Oslo, 
på Deichmanske bibliotek. I 2016 ønsket 
biblioteker i Bergen, Stavanger, Tromsø og 
Trondheim å arrangere tilsvarende lokale Girl 

Tech Fest-dager, og NSR gikk inn som nasjonal 
koordinator for alle arrangementene. Vi bidro 
med prosjektstyringskompetanse, rekrutter-

ing av veiledere fra næringslivet og faglig 
bistand. Girl Tech Fest ble en stor suksess, 
med over 100 veiledere, 750 jenter og massiv 

pressedekning som satte temaet på dagsorde-

nen. Vi samarbeidet i årets prosjekt med bl.a. 
IKT-Norge, Norway Makers og ODA-nettverket, 

og både Facebook, Google, Microsoft og Itera 
bidro med veiledere og økonomisk støtte til 
arrangementene. 

Videre arbeid med Girl Tech Fest 
vil ha fokus på å utvikle prosjektet slik at 

flere byer kan delta. Det er ønskelig at flere 
mellomstore byer i Norge skal være med årlig 
fremover. 

3.2.6 VELGRIKTIG 

Velgriktig er en nettside rettet mot 

den unge målgruppen som står ovenfor 

ulike utdanningsvalg. Dette gjelder valg av 

videregående skole, P/T-matte, realfag på 
videregående skole og høyere utdanninger. 

Velgriktig skal inspirere unge til å velge 

realfaglige utdanninger og yrker, og gi dem 

informasjon til å ta gode utdanningsvalg.

Velgriktig har gode besøkstall. 
Ca. 102 000 ungdommer besøkte nettsiden i 
2016, dette er en økning på ca. 20% fra 2015. 

Målgruppen brukte i gjennomsnitt nesten 
4 minutter inne på siden, noe som indikerer 
at de finner innholdet relevant.

Vi ser at nettstedet naturlig nok er 

best besøkt i periodene rett før elevene skal ta 
sine utdanningsvalg — spesielt ser vi vesentlig 

økte besøkstall i første kvartal av året mot 
søknadsfrist for videregående skole 1. mars 
og søknadsfrist for høyere utdanning 15. april. 
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Utdanningstesten

Denne testen er utviklet av senteret 

selv med basis i Ph.D. Psychol. Helge Brovolds 
og Dr. Hilmar Nordviks publiserte forskning 
og doktorgrader. Utdanningstesten er utviklet 

for å vise ungdom mulighetene som finnes 
innenfor realfag og teknologi, og er delt inn i 

fire deler som også sluttresultatet sier noe om; 
personlighetsstil, yrkesinteresser, læringss-

til og faginteresser. Resultatene presenterer 
ulike yrker som kan passe for den som tar 

testen, og viser på denne måten bredden i 
realfagsyrkene. 

Over 26  000 elever gjennomførte 
Utdanningstesten i 2016. Dette er en økning 

på ca. 60% fra 2015. Både elever og rådgivere 
gir svært gode tilbakemeldinger på denne. 
Den oppleves seriøs og informativ.

Senterets kunnskapsgrunnlag viser 

at mestring og interesse for realfag, kunnskap 

om hvilke muligheter realfaglige utdanninger 

gir, sammen med identitet og identifikasjon, 
er styrende for unges valg. Med bakgrunn i 
dette har vi i 2016 startet et videreførings-

prosjekt av Velgriktig. 

Videre utvikling av Velgriktig

For å sikre riktig og verdiskap-

ende videreføring av Velgriktig i tråd med 

senterets kunnskapsgrunnlag gjennomførte 

vi i oktober 2016 fokusgruppeundersøkelser 
for å få ytterligere innsikt i ungdommenes 

forhold til studie- og yrkesvalg, og deres 

preferanser når det gjelder informasjon og 

mediebruk. Innsikten ble hentet fra fokus-

gruppesamtaler med ungdom mellom 15 og 
19 år, samt en brukerundersøkelse innenfor  
samme målgruppe, med fokus på den eksister-

ende nettsiden. 

I fokusgruppene kom det frem 

at ungdommene ønsker mer informasjon 

for å ta gode fag- og utdanningsvalg. Flere 

sa at de skulle ønske de ble eksponert for 
Velgriktig da de gikk på ungdomsskolen og 

at de da kanskje hadde tatt andre valg. Dette 

presiserer viktigheten av at vi markedsfører 

siden bredt og når frem til de unge som skal 
ta sine utdanningsvalg.

Realfagsbloggen på siden viste seg å 
oppnå lave besøkstall og undersøkelsene viste 
at en blogg med dette formålet ble vanskelig 
å få til på en god måte. Bloggen er derfor lagt 

ned, men bloggformatet i form av artikler 
med bilder og korte tekster, ga fokusgruppen 
svært god respons på, så det kommer vi til å 
fortsette med når vi produserer ytterligere 

innhold på Velgriktig.

Ungdommene oppgir internett som 

sin primære informasjonskilde, noe som 
bekrefter at Velgriktig er i riktig mediefor-

mat. Nær familie er også en svært viktig kilde 
til informasjon og råd om utdanningsvalg. 

Derfor anses foresatte som en sekundær 
målgruppe til denne nettsiden. 

Vi har også spurt rådgivere tilkny-

ttet Rådgiverforum Norge, på «Landskurs for 
rådgivere» i oktober 2016, om deres forhold 
til Velgriktig. Flere oppga at de bruker nett- 
siden flittig, spesielt i faget «Utdanningsvalg» 
og flere av de som ikke kjente til siden på 
forhånd sa at de vil ta den i bruk nå som de 
ble kjent med den. Utdanningstesten frem-

stod som spesielt nyttig og inspirerende for 

ungdommene. 

Gjennom fokusgrupper, bruk-

erundersøkelser og respons fra rådgiverne 

kom det frem at det var nødvendig med  

en «relansering» av siden for å gjøre den  

mer brukervennlig og relevant. Den nye 
siden lar brukeren krysse av for noen valg, 
og presenterer det innholdet som sorteres som 

mest nyttig. 

Fokus på innhold — spesielt i form 
av film og intervjuer, blir viktig å fokusere på 
fremover. Ungdommene ønsker å vite mer om 

fag og yrker de skal velge, og de foretrekker 

innholdet presentert som film. Gjerne «flue 
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på veggen» -filmer som viser litt fra arbeids- 
hverdagen til personer med realfaglige yrker,  

eller utsagn fra elever som forteller om 

hvordan de opplever de ulike realfagene i 

videregående skole. 

På bakgrunn av dette relanserer vi 
velgriktig.no i løpet av våren 2017. Da får 

siden et moderne design, samt et bruker-

grensesnitt og innhold som er utviklet med 

bakgrunn i tilbakemeldinger fra fokusgrup-

per, brukerundersøkelser og innspill fra skole- 
rådgivere.

3.2.7 MNT-KONFERANSEN 

MNT-konferansen har som formål å 

fremme MNT-utdanningenes kvalitet og rele-

vans gjennom å bidra til forskningsbasert og 
vitenskapelig tilnærming til undervisning og 
læring. Konferansen retter seg mot undervis-

ere i MNT-fag på høyskole eller universitet 

som er tett på studentene, som vet hva som er 

vanskelig innenfor disse fagene, har erfaring 

med ulike undervisningsformer og vet hva 

studentene sliter med å mestre.

I planleggingen av årets MNT- 

konferanse valgte vi temaet «Trans-formative 

Education» som fokuserer på hvordan det 

bør undervises i realfag for å skape gode 
læringsarenaer som fremmer mestring 
og selvfølelse. Konferansen skal være en 
møteplass der undervisere i MNT-fag kan dele 

erfaringer med hverandre og andre personer 

som er aktive innenfor MNT-utdanning. 

Konferansen arrangeres på Soria-Moria hotell 

i Oslo 30.-31. mars 2017. Sian Beilock, en av 
verdens fremste eksperter på matteangst, er 

invitert som keynote speaker på konferansen 

og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
kommer for å presentere stortingsmeldingen 

«Kultur for kvalitet i høyere utdanning». 

Arrangør er Universitets- og høgskol-

erådet, UHR ved fagstrategiske enheter for 
MNT-feltet, Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering og UiO Matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet. Programkomiteen består av: Mette 
Mo Jakobsen, Bjørn Åge Tømmerås, Solveig 
Kristensen, Hilde Færevik, Hanne Sølna, Sølvi 
Haavik og Vebjørn Andersson. 
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Nasjonalt senter for realfags-

rekruttering er faglig underlagt Kunnskaps-

departementet og administrativt underlagt 

Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-

sitet (NTNU), i henhold til §1–4 Lov om 
universiteter og høyskoler. Senteret har 7 
ansatte fordelt på 6 årsverk og mottar årlige 

driftsmidler ca. 20 millioner. Tidligere har 
organisasjonen bestått av leder, kommunikas-

jonsansvarlig og dedikerte prosjektledere 

med ansvar for administrasjon av rekrutter-

ingsprosjektene. I kommende periode vil vi 

gjøre en overgang mot en mer kunnskap og 

forskningsorientert virksomhetsprofil, og har 
utviklet en ny forretningsstrategi for dette.

I dag består vår organisasjon av:

**  Hilde Færevik (leder)

** Nora-Marie Brattebø (rådgiver)

** Helge Brovold (seniorrådgiver)

** Guri Schjølberg  
(førstekonsulent, 80% stilling)

** Solve Sæbø (professor NMBU,  
20% stilling som rådgiver).

** Morten Sørlie (rådgiver) 

** Marit Wangen  

(kommunikasjonsansvarlig)

 Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering har en stab med tverrfaglig kompetan-

seprofil innen naturvitenskap, psykologi, 
statistikk, sosiologi, pedagogikk og kommu-

nikasjon. Denne kompetansen, sammen med 

relasjoner vi har til utdanningssektoren og 

norsk næringsliv, gjør oss kompetente til 
å lede initiativ som vil øke rekruttering til 

realfaglige utdanninger og yrker i Norge.
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Hvordan kan vi sikre at Norge får 
den kompetansen og de ferdighetene som 

trengs for å håndtere en stadig mer sammen-

vevd og teknologisk avansert verden? Dette 

er spørsmål og utfordringer Nasjonalt sen- 

ter for realfagsrekruttering jobber med hver 
eneste dag. 

Ferdigheter som gjør at unge menne-

sker klarer å tilpasse seg raske endringer vil 

være en viktig faktor for å avgjøre om frem-

tiden er full av muligheter eller trusler. På 

en annen side vil ferdigheter som kommu-

nikasjon, samarbeid, kritisk tenkning og 
fleksibilitet være mer avgjørende fremover.  
Dette er ikke annerledes for dem som skal 

studere realfag. 

Vi står foran store samfunnsut-

fordringer som miljø og klima, teknologi- 

utvikling, eldrebølgen, store flyktninge-

strømmer, produksjon av nok og riktig mat, 

stadig større og komplekse byer. Dette er 
utfordringer mennesker med realfag må 

være med å løse, på lik linje med andre 
kompetanser og ferdigheter. Den tradisjo- 

nelle måten å se på realfag må endres. Realfag 
er, kanskje mer enn noen gang, et verktøy  

for fremtiden. 

Gjennom historien har alle samfunn 

kjempet med spørsmålene knyttet til hvordan 

vi best kan utdanne og forberede våre unge 
for den verden de vil møte. God utdannelse 

krever gode læringssituasjoner. Gode lærings-

situasjoner gir studentene mestring. Mestring 

igjen, krever motivasjon og interesse. Derfor 

er Nasjonalt senter for realfagsrekruttering 

opptatt av å gi studentene valgkompetanse, 

vekke interesse, motivere, skape mestrings-

følelse og ikke minst hjelpe dem gjennom opp- 

og nedturer underveis i utdanningsløpet. Det 

er slik vi skal få unge til å velge realfag. Men 

vi kan ikke gjøre dette alene. Vi er avhengig 

av at undervisningen også evner å ivareta den 

enkelte student og skape gode læringssituas-

joner. Her må det også tenkes nytt. 
Nøkkelen til god rekruttering 

er langt ifra strømlinjeformet. Moderne 

studenter har høye krav og det er en realitet 

at realfag ikke passer for alle. Vår oppgave 

er å skape den nødvendige nysgjerrighet og 

motivasjon slik at flere ønsker å velge realfag 
ut fra indre motivasjon. God kommunikas-

jon og dialog er avgjørende for at elever skal 

ta riktige og informative utdanningsvalg. 

Realister kommer i alle mulige former; de 
er nysgjerrige, de er empatiske, de er krea-

tive, noen er menn og noen er kvinner. Når 

forskjellige mennesketyper velger realfag — 

og forskjellige mennesketyper mestrer dem 

— får fremtiden bedre realister. For å løse 
neste generasjons samfunnsutfordringer, må  

vi skape realfaglig nysgjerrighet hos flere 
barn og unge.

Endring i takt med verden

Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering har nettopp på grunn av den skiftende 

verden vi lever i gjort en grundig evaluering 

av vår egen strategi og prosjekter, og lagt en ny 

strategi for de kommende årene. Erkjennelsen 

av at de vi ønsker å rekruttere til realfag 

har ulik motivasjon og ulike ferdigheter, 

gjør at vi trenger å endre hvordan vi jobber 
med realfagsrekruttering. Vi er et nasjonalt 

kompetansesenter for rekruttering og skal 

generere kunnskap om læring, mestring og 
valgkompetanse i realfag, og videreutvikle 

rekrutteringstiltak til bruk i videregående 
skole og i Universitet- og høgskolesektoren. 

Vi skal vekte overordnede problemstillinger 
knyttet til formålet om å øke rekruttering 

til realfaglige utdanninger og yrker. Dette 

til forskjell fra tidligere perioder hvor vi  

har jobbet for å bygge rekrutteringspros-

jektene våre gode, og få tiltakene opp på et 

nasjonalt nivå. 

Vår ambisjon er at Nasjonalt senter 
for realfagsrekruttering skal være en synlig 
nasjonal pådriver for realfag. Vi har derfor 
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gjort en tydelig presisering av vårt målbilde:

** Vi skal øke valgkompetansen hos 

ungdom i ungdomsskole, videregående 

skole og i høyere utdanning.

** Vi skal sikre kjønnsbalanse i realfag  
på videregående skole og i høyere 

utdanning.

** Vi skal øke aktiv bruk av realfagssenter-

ets egne rekrutteringstiltak for å stimul-

ere interesse.

** Vi skal bidra til å skape en realistisk 
fremstilling av realfag i befolkningen. 

Det presiserte målbildet gir noen umiddelbare 
konsekvenser:

** Vi må øke og synliggjøre eget kunn- 

skapsgrunnlag om læring, mestring og 
valgkompetanse i realfag.

** Vi må øke valgkompetanse i overgangen 

mellom ungdomsskole, videregående 

skole og universitet/høgskole.

** Vi må opplyse Universitet- og 

høgskolesektoren om muligheter for å 

differensiere undervisning i realfag.

** Vi må øke kvalitet fremfor kvantitet 

gjennom å styrke rekrutteringstiltak 

som har god effekt, deriblant ENT3R, 
Rollemodell.no, Velgriktig.no og 
Hvakanjegblimedrealfag.no. 

** Vi må bygge strategiske allianser med 
beslutningstakere ved blant annet 
universiteter, høgskoler, fylkeskom-

muner og kommuner, og knytte oss til 

internasjonale forum.

Vi kommer fremover til å ta en tyde-

ligere posisjon og rolle slik at vi kan bli en 
sterkere pådriver for realfagsrekruttering. 

Høyere krav til rekruttering

Det vil i de kommende årene settes 

enda større krav til oss som statens rekrut-

teringsansvarlige instans. Verden rundt oss 

vil fortsette å endre seg i et høyt tempo, og 

studentenes valgsituasjon blir ikke enklere. 
Vi må dermed sikre at vi til enhver tid har 

nok og riktig kunnskap. Nasjonalt senter 

for realfagsrekruttering har i dag et av de 

beste kunnskapsmiljøene for rekruttering 
til realfag. Vi har en stab med en tverrfaglig 
kompetanseprofil innen naturvitenskap, 
psykologi, statistikk, sosiologi, pedagogikk og 

kommunikasjon. Samtidig har vi høstet unik 

erfaring gjennom flere av våre rekruttering-

stiltak, blant annet ENT3R, Rollemodell.no, 
Velgriktig.no og Hvakanjegblimedrealfag.no.

Et sted vi skal starte kunnskapsinn-

henting er fra vår egenutviklede utdanning-

stest på nettstedet Velgriktig.no. Nå har over 

40 000 ungdommer gjennomført testen. Her 
er det svært mye data vi vil nyttiggjøre oss av 
i arbeid med å øke valgkompetanse og diffe-

rensiering av undervisning i realfag. Testen 

er unik i verden, og vi vil oversette den til 

flere språk for å innhente et internasjonalt 
sammenligningsgrunnlag. 

Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering skal endre seg i takt med verden. Vi 

skal mobilisere til realfag. 
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  Budsjett Revidert budsjett Årsregnskap *)

Finansiering hovedposter       

Driftsmidler KD  15 700 000  15 700 000  15 666 000  

Prosjektmidler KD ENT3R  5 000 000  5 000 000  5 000 000  

Prosjektmidler Ent3r mattekafe       

Eksterne midler       

Oppsparte midler  5 064 000  5 064 000  5 064 000  

Total finansiering  25 764 000  25 764 000  25 730 000  

      

Kostnadsområder       

Personalkostnader 
(Lønn og sos kost alle)  5  675  356  5 000 000  5 021 419  1) 

Generell administrasjon 
(tlf, kontorkost,div)  450  000  450 000  442 593  

Ent3r  10  110  000  10 200 000  10 210 409  

Rollemodell.no  1  305  000  2 000 000  1 998 733  2) 

Velgriktig  840  000  1 500 000  1 502 455  3) 

Hva kan jeg bli med realfag  590  000  590 000  556 415  4) 

Undervisningsopplegg for 
faget utdanningsvalg  250  000  250 000  252 277  

Konferanser/nettverk  210  000  210 000  278 659  5) 

Kunnskapsutvikling, - spredning 
og kommunikasjon  2  237  400  2 300 000  2 294 738  6) 

Stimuleringsmidler lokale 
tiltak/diverse tiltak  350  000  200 000  182 500  7) 

Totale kostnader pr år  22  017 756  22  700  000  22 740  198  

Over/underskudd til 
overføring neste år  3 746 244  3  064 000  2  989  802  

*) Kommentarer til regnskapet - avvik i forhold til budsjett

1) Reduserte lønnskostnader på grunn av endring i bemanning 2016  • 2) Tiltak for å gjøre rollemodell kjent og tatt i bruk, Girl Tech fest
3) Videreutvikling av Velg Riktig og ny nettside • 4) Subject aid brukes i arbeidet med undervisningsopplegg for faget utdanningsvalg, har derfor slått 
sammen disse • 5) Rådgiverkonferansen • 6) Implementering av ny kommunikasjonstrategi, kunnskapsutvikling, -spredning og kommunikasjon 
7) Redusert støtte til tiltak i 2016, fokus på nettverksbygging eksternt
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Fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 
revidert pr 24.08.07:

Nasjonalt senter for realfagsrekrut-

tering — Nasjonalt senter for realfags- 

rekruttering er direkte underlagt Kunnskaps-

departementet, Universitets og høgskoleaavde-

lingen i alle faglige spørsmål. Senteret er 

organisert som egen enhet knyttet til NTNU, 

i henhold til § 1–4 i Lov om universiteter og 
høgskoler. 

Senteret skal i samarbeid med 
arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene 
bidra til å styrke stillingen til de matematiske, 
naturvitenskapelige og teknologiske fagene 

(MNT-fagene) i samfunnet. I arbeidet skal det 
legges vekt på tiltak som bedrer rekrutterings-

situasjonen til MNT-studiene både på kort og 
lang sikt. Senteret skal spesielt arbeide for å 
øke kvinneandelen innen MNT-rettede studier 

og yrker. 

Senterets primære oppgave er å 
bidra til god rekruttering til de aktuelle 
studiene og å øke kvinneandelen. Senteret 

skal bidra til å øke den direkte kontakten 
mellom arbeidslivet og utdanningssektoren 
på sentralt og regionalt nivå. Samarbeidet skal 
være tiltaksrettet og ha som sitt fremste mål å 
dekke samfunnets og arbeidslivets behov for 
MNT-kompetanse på kort og lang sikt. Senteret 

skal bidra til å samle og videreformidle erfa-

ringer mellom aktørene og sørge for å spre 

informasjon om MNT-fagenes betydning for 
samfunns- og velstandsutviklingen. Ungdom 

under utdanning er primærmålgruppen for 
senterets virksomhet. 

Kunnskapsdepartementets Strategi 

for styrking av realfagene danner basis for 
senterets virksomhet. 

Presisering 

1.  Senteret skal være et nasjon-

alt kompetansesenter for kontakt mellom 

arbeidslivet og hele utdanningssektoren  
fra grunnskolen til høyere utdanning. 

Senteret skal:

 

** Bygge opp et kontaktnettverk av ressur-

spersoner innen skole, høyere utdan-

ning og næringsliv for å kunne fange 
opp behov i arbeidslivet, for å kunne 
bistå skoler og utdanningsinstitusjoner 
med kompetanse og bidra til utvikling 
og bedre koordinering av rekruttering-

stiltak. 

** Samarbeide tett med utdanningsmyn- 
digheter, utdanningsinstitusjoner og 

næringslivet for å bedre koordineringen 
av informasjonsvirksomheten rettet mot 

skoleverket og elever og studiesøkende 

ungdom og voksne generelt. 

** Utvikle regionale informasjonsnettverk 

med deltagelse fra utdanningsinstitu- 

sjoner og arbeidsliv for å informere og 
motivere elever til studievalg innen  

matematikk, naturvitenskap og tek- 

nologi og de yrker disse utdanningene 

leder fram til. Det skal arbeides spesielt 
for å knytte kvinnelige rollemodeller til 

disse nettverkene. 

** Søke å bygge opp en «best prac-

tice»-kompetanse og kunne gi råd til 

institusjoner og arbeidsliv om hvilke 
tiltak som synes å ha god effekt og 

hvilke som ikke har det. 

** Ha ansvar for at det arrangeres en årlig, 
nasjonal konferanse om MNT-fagene og 

7.1 MANDAT
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rekrutteringsspørsmål i samarbeid med 
andre institusjoner, organisasjoner og 

foretak. 

** Gi innspill og vurdere mulige fellestiltak 

med aktiviteter i regi av Forum for 
kompetanse og arbeidsliv. Dette skal  
skje via forumets sekretariat organisert  

som del av Voksenopplærings- 
instituttet (VOX). 

2. Senteret skal legge vekt på å ut- 

vikle og spre relevant informasjon til elever, 

rådgivere og foresatte på nettet og ved delt-

agelse på utdanningsmesser, rådgiversam-

linger og lignende. 

 Som en del av dette arbeidet 
skal senteret sørge for nødvendig oppdatering 

av aktuelle nettsteder som gir råd om studie-

valg og framtidige yrkesvalg og råd om ulike 

rekrutteringsfremmende tiltak. 

3.  Senteret skal fungere som en felles 

møteplass og utgjøre en nasjonal «para-

ply» for tiltak som iverksettes for å styrke 

MNT-fagenes stilling i samfunnet. 

 Denne koordineringen skal 

bidra til økt ressurstilgang til rekruttering-

sarbeidet generelt, god ressursutnyttelse og 
synlighet. 

4.  Senteret skal kunne koordinere tiltak 

og aktiviteter for å bedre rekrutteringen til 
spesielt utsatte MNT-studier. 

 Over tid vil det kunne oppstå 

behov for ekstraordinære tiltak for å bedre 
rekrutteringen til spesielle studier for å dekke 

arbeidslivets kompetansebehov. Senteret skal 
kunne påta seg å gjennomføre slike tiltak etter 

samråd med departementet eller som oppdrag 

fra arbeidslivet. 

5.  Senterets samarbeidsrelasjoner og 
avgrensinger.

 Senteret skal tilrettelegge for 

økt samarbeid mellom arbeidslivet og utdan-

ningssektoren. For å oppnå gode, helhetlige 
løsninger forutsettes det at senteret samar-

beider med andre statlige organer som arbei-
der med beslektede problemstillinger. De 
mest sentrale i denne sammenheng vil være 
Nasjonalt senter for matematikk i opplærin-

gen, Nasjonalt senter for naturfag i opplærin-

gen, Læringssenteret, Forskningsrådet og 
VOX. Et slikt samarbeid skal også bidra til å 
unngå overlapping og dobbeltarbeid. 

 Senteret skal i samarbeid med 
de øvrige sentrene ha en pådriver- og utvikler-

rolle, også i faglige spørsmål, men skal ikke 

være ansvarlig for drift av rent faglige aktiv-

iteter.

6.  Senterets likestillingsperspektiv. Innen 

de fleste MNT-relevante studier og yrker er 
kvinner sterkt underrepresentert. Senteret 

skal derfor i all sin virksomhet legge et likes-

tillingsperspektiv til grunn og iverksette tiltak 

for å oppnå en større grad av likevekt mellom 

kjønnene.
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