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Dagens samfunn er preget av hyppige  endringer 
som krever god omstillingsevne. Få vet nøy-
aktig hva som vil være resultatet av dagens om-
stillinger. Samtidig vet vi at rekruttering til real-
fag og teknologi er stadig viktigere for å sikre 
den kompetansen vi trenger både i  nasjonal og 
internasjonal sammenheng. 

Også i 2017 var Nasjonalt senter for realfags-
rekruttering (NSR) preget av stor omstilling. 
Bemanningsutfordringer og lederskifte gjorde 
at senteret flere ganger var nødt til å tilpasse 
arbeidsoppgaver og finne nye effektive måter å 
løse utfordringer på. Vi greide likevel å videre-
utvikle tiltakene våre, blant annet ved å lansere 
en pilot for ENT3R digital. Dette er et tilbud 
for de som bor for langt unna campus med 
 ENT3R-tilbud, men som kan møte opp i et 
 digitalt klasserom. Foreløpig er det en  pilot, men 
tilbakemeldingene er svært positive.  Velgriktig.
no sin filmserie «Fremtidsjobbene», som viser 
unge mennesker med spennende  realfagsyrker, 
var også et meget positivt tilskudd i 2017. 

Som konstituert leder fra høsten 2017 fikk jeg 
gleden av å være med i prosessen med inn-
lemming av senteret hos vår verts institusjon 
NTNU. Det ble vedtatt at senteret skal 
 ligge som en egen seksjon ved Fakultet for 
informasjons teknologi og elektroteknikk. 
Dette er en god løsning for alle parter og vil 
sikre senteret tett samarbeid med fakultet 
 sam tidig som senteret beholder sin uavhengige  
nasjonale rolle. 

Høsten 2017 valgte vi fire områder som 
skal være førende for senteret fremover

1. Aktivitetene våre skal kunne funda menteres 
innenfor en eller flere av delene i konseptet 
 Science capital (realfagskapital). Realfags-
kapital består av faglig kunnskap, holdninger, 
interesse og signifikante andre. Jo høyere man 
skårer på de fire delene, jo høyere realfagskapital 
har eleven. Vi bruker dette som et rammeverk 
for våre satsningsområder. 

Leders 

beretning

A large number of jobs are likely to be rendered 

obsolete by the forces of automation, robotization 

or digitalization. But technology also helps create 

new jobs or even entirely new occupations. 

(Fölster, 2018)

2. Utprøving av nye tiltak skal være mer 
førende for senteret. Vi skal iverksette flere 
prosjekter i samarbeid med næringslivet og ut-
danningssektoren. Vi har i flere år brukt mye tid 
på å drifte egne prosjekter, men fremover skal 
vi i større grad også teste ut nye piloter slik at 
andre i utdanningssektoren eller nærings livet 
kan gjøre lokale tiltak basert på erfaringene 
fra disse. På den måten kan flere dra nytte av 
 nasjonale erfaringer i sitt lokalmiljø.

3.  For å kunne være et ledende senter for 
rekruttering i Norge, er vi avhengig av å  jobbe 
internasjonalt. Dette tok vi tak i, og har nå flere 
strategiske europeiske samarbeids partnere. 
Vi ser allerede at dette gir økt kunnskap og 
 inspirasjon for senteret. Blant annet har vi 
inn gått avtale om nordisk samarbeid om et 
karriere læringsspill som retter seg mot elever i 
10. klasse og 1. vgs, og viser frem realfaglige og 
 tekno logiske yrker på en spennende måte. Dette 
er starten på flere spennende  inter nasjonale 
prosjekter i 2018. 

4. Det er mange initiativer for realfags-
rekruttering i Norge, store og små. Vi mener at 
en utfordring i Norge er mange og fragmenterte 
tiltak. Dette gjør at vi i mange sammen henger 
ikke klarer å dra synergieffekter av hverandre 
og heller ikke økt rekruttering. Dette var en av 
 årsakene til at vi sammen med Tekna høsten 2017 
tok initiativ til å samle aktører rundt en  felles 
plattform, en norsk Teknologipakt.  Gjennom 
en teknologipakt er målet å samle næringslivet, 
utdanningssektoren og offentlige myndigheter, 
for at vi sammen blant annet skal sikre optimal 
rekruttering til teknologi og  realfag.

I 2018 vil  eksternt samarbeid, innovasjon 
og faglig utvikling være førende stikkord for 
senteret. Vi ser frem til resten av året. ●

Morten Sørlie. 
→
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Introduksjon  

til virksomheten

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har 
som mandat å øke rekrutteringen til MNT- 
utdanningene i Norge for å bidra til et kon-
kurranse dyktig, bærekraftig og likestilt samfunn. 

Gjennom 2017 har NSR vært direkte under-
lagt Kunnskapsdepartementet, og vårt mandat 
er å styrke MNT-fagenes stilling i samfunnet 
og å bidra til økt rekruttering til realfaglige 
utdanninger og yrker. Vi skal spesielt ha 
fokus på rekruttering av jenter, og vi skal til-
passe rekrutteringsarbeidet etter skift ningene 
i arbeids markedet. NSR har en nasjonalt 
koordinerende rolle der vi samler og utvikler 
ekspert kompetanse på rekruttering til realfag, 
og vi skaper arenaer for kunnskapsutvikling, 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innen 
dette fagområdet.  

Realfagskapital som modell for vår 
kunnskapsbaserte virksomhetsprofil.

I 2016/2017 utviklet vi en ny forretningsstrategi 
der målet var en mer kunnskaps- og forsknings-
basert tilnærming til alle våre oppgaver. Som 
et konkret arbeidsverktøy i hverdagen bruker 
vi modellen som presenterer realfags kapital-
begrepet. Begrepet er utviklet av forskere ved 
King’s College i London og er en videreut-
vikling av sosiologens Bourdieus begrep som 
omhandler sosial og kulturell  kapital. De fire 
dimensjonene i realfagskapital er: kunnskap om 
realfag, holdninger til realfag, relasjoner  - hvem 

du kjenner som jobber med realfag og interesser 
- realfaglige opplevelser på fritiden. Jo høyere 
realfags kapital elevene har, jo høyere sannsyn-
lighet er det for at de velger realfag og realfaglige 
utdanninger.  Modellen er en tydelig retnings-
giver for vårt arbeid. Alt vi gjør skal  direkte 
eller indirekte øke elevenes realfags kapital. 
Dette sikrer en kunnskapsbasert tilnærming til 
 eksisterende og nye tiltak og prosjekter. →
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Vår hovedmålgruppe er ungdom i alderen  14-18 
år som skal ta sine utdanningsvalg, men våre 
interessenter omhandler også foreldre,  lærere/
rådgivere i utdanningssektoren, nærings liv, 
interesse organisasjoner og myndigheter. 

Våre tiltak gir oss svært viktige bidrag til vår 
kunnskapsutvikling. Vi jobber tett mot den unge 
målgruppen, spesielt via ENT3R og  Velgriktig, 
Rollemodell knytter oss tett til nærings livet, 
vår egen MNT-konferanse og del tagelse på 
etablerte konferansearenaer  knytter oss tett til 
skole- og UH-sektor. I sam arbeid med blant 
 annet NMBU bidrar vi i forsknings prosjekt som 
gir oss økt kunnskap om  hvordan vi kan gjøre 
realfagene mer  attraktive og  mestringsmulige 

Modell 1

Realfagskapital 

for en større  variasjon av menneske typer, og 
om hvordan under visningen kan  til passes 
ulike personlighets typer slik at vi øker  trivsel 
og  minsker frafall. Økt fokus på inter nasjonale 
nettverk gir oss et bredere perspektiv på 
rekrutterings faget og muligheter til å drive 
bredere erfaringsut veksling og  kunnskapsdeling.  

Prosjektene omtales nærmere i kapittel 5.

NSR har et omfattende mandat og en bred 
målgruppe, noe som krever en heterogen 
og kunnskapsrik organisasjon. Våre ansatte 
har differensiert fagbakgrunn innen peda-
gogikk, psykologi, historie, sosiologi og 
 kommunikasjon. ●

Modell 2

Organisasjonskart 

Morten Sørlie

Konstituert leder

Guro Rørvik

Rådgiver
Guri Schjølberg

Førstekonsulent
Helge Brovold

Seniorrådgiver
Marit Wangen 

Kommunikasjonsansvarlig
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Status  

og analyser

3.b Status rekruttering til realfag

I tråd med regjerningens nåværende strategi for 
realfag, starter realfagsfokuset allerede i barne-
hagen. Det er likevel først i ungdomsskolen 
at vi får tall og statistikker som gjør at vi kan 
observere objektive trender rundt realfagenes 
utvikling i utdanningssammenheng. 

Ungdomsskole 
Til sammen fikk 22% karakteren 1 eller 2 på 
matematikkeksamen i 10. trinn våren 2017. 
Dette er en positiv utvikling fra året før, da 
27% fikk tilsvarende resultater, og en markant 
nedgang fra 2015 – da hele 42% endte med de 
to svakeste karakterene i faget. Snittkarakteren 
i matematikk har videre forbedret seg de siste 
årene, fra 2,9 i 2015, via 3,3 i 2016 og til 3,4 
i fjor1. Det er tydelig at fokuset på realfag i 
grunnskolen har gitt resultater. →

3.a MNT-fagenes status i samfunnet 

I Norge og store deler av verden er realfaglig 
og teknologisk kompetanse høyt verdsatt. 
Dette har vært et satsningsområde, og vil 
forbli et satsningsområde i lang tid fremover. 
 Regjeringen har iverksatt en rekke gode tiltak 
for å bevare og styrke Norges konkurransekraft. 
Tiltakene starter allerede i barnehagene, fort-
setter helt opp til høyere utdanning og viser en 
helhetlig strategi for å sikre Norges fremtidige 
velferd. Samtidig viser rapporter at færre  velger 
realfag i videregående, noen studieprogram 
sliter med rekruttering og det er fortsatt for få 
jenter i realfaglige og teknologiske yrker.  

Skal vi løfte statusen til fagene må det jobbes 
fra tidlig alder med faglig utvikling, men 
samtidig må vi ha et fokus på å vise elevene 
nytteverdien av fagene i et bredt spekter. Dette 
må gjøres ved å tenke helhetlig - ved å bruke 
teorien bak realfagskapital, gjennom samarbeid 
mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og 
offentlig sektor. På den måten kan vi sørge for 
at alle drar i samme retning. Senteret mener at 
dette er avgjørende for at Norge skal utvikle og 
opprettholde MNT-fagenes status i samfunnet.  

1 Utdanningsdirektoratet: 
Karakterer for grunn-
skolen 2016-17)

Status og analyserStatus og analyser Rapport og planer 2017–2018Rapport og planer 2017–2018

3
1110



Matematikk 1T

2016–2017

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

2015–2016
2014–2015
2013–2014

2017–2018 18 565

19 780
19 814

18 904
19 251

Matematikk R1

2016–2017

0 2 000 4 000 6 000 8 000 12 00010 000

2015–2016
2014–2015
2013–2014

2017–2018 9 294

9 618
9 804

9 228
9 022

Matematikk R2

2016–2017

0 2 000 4 000 6 000 8 000 12 00010 000

2015–2016
2014–2015
2013–2014

2017–2018 6 650

6 616
7 084

7 001
6 523

Videregående skole:
Om lag 90% av de unge i alderen 16-18 år 
 starter et løp i videregående opplæring, men 
kun 70% fullfører i løpet av 5 år. Frafallet 
er størst blant guttene og ved yrkesfaglige 
 studielinjer.2

Disse tabellene gir oss en god oversikt når 
det gjelder i hvilken grad elevene ved studie-
spesialiserende linje velger T-matte, og der-
etter går videre til R1 og R2. Vi ser at om lag 
halvparten av elevene faller fra i overgangen 
mellom 1T og R1, og at frafallet inn mot  
R2 fortsetter.  

Ser vi spesielt på frafallet mellom 1T og R1, så 
er frafallet blant jentene fortsatt størst, der om 
lag 55% velger vekk realfagsmatematikken etter 
første studieår. Tallene for guttene er at 44% 
ikke fortsetter med R1 etter 1T. Likevel ser vi 
en god tendens de siste to årene, ved at 10% 
flere jenter valgte R1 i 2017 – sammenlignet 
med for to år tilbake. Etter at andelen gutter 
som valgte R1 sank kraftig i 2016/17 sammen-
lignet med året før, har tallene nå stabilisert seg. 

I skoleåret 2016-17 så vi at 40% av jentene 
valgte vekk R2, mot 28% av guttene. I skoleåret 
2017-18 velger 37% av jentene vekk R2, mot 
21% av guttene. Vi ser dermed en positiv ut-
vikling, selv om frafallet mellom R1 og R2 fort-
setter. Når det gjelder standpunktkarakterer, så 
ser vi jevnt over at jentenes karaktersnitt i R1 og 
R2 er noen tiendedeler bedre enn guttenes3. →

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kilde: Utdanningsdirektoratet

2 SSB, Dette er Norge 
2017, Hva tallene forteller

3 statistikk portalen.udir.no
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I de andre programfagene på studiespesiali-
sering har vi sett en jevn utvikling i interessen 
for biologi og kjemi de siste årene, men en 
nedgang i interessen for fysikk. Fjorårets tall 
bekrefter denne tendensen for kjemi og fysikk, 
mens interessen for biologi 2 har gått litt ned 
sammenlignet med 2016. 

2017–2018

0 1 000 2 000 3 000 4 000 6 0005 000

2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014Fysikk 2 4 425

4 662
4 507

4 201
3 892

2017–2018

0 1 000 2 000 3 000 4 000 6 0005 000

2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014Biologi 2 3 967

4 224
4 104

4 506
4 365

0

0

1 000

1 000

2 000

2 000

3 000

3 000

4 000

4 000

6 000

6 000

5 000

5 000

Begge kjønn

Begge kjønn

Gutter

Gutter

Jenter

Jenter

1 137

3 080

2 755

1 285

3 892

4 362

Fysikk 2

Biologi 2

Kjønnsfordelingen fortsetter å være tradisjonell, 
med en overvekt av jenter i kjemi og biologi, 
og med en klar overvekt av gutter i fysikk. →

Status og analyserStatus og analyser

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kilde: Utdanningsdirektoratet

2017–2018

0 1 000 2 000 3 000 4 000 6 0005 000

2016–2017
2015–2016
2014–2015
2013–2014 5 114

5 350
5 532
5 514

5 741

Kjemi 2

0 1 000 2 000 3 000 4 000 6 0005 000

Begge kjønn

Gutter

Jenter 3 475

2 267

5 742

Kjemi 2

Kilde: Utdanningsdirektoratet Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Høyere utdanning:
Inn mot 2016 opplevde vi at rekordmange 
søkte høyere utdanning, og denne tendensen 
fortsetter i 2017. Fjorårets opptak viste en 
ytterligere økning i den totale søker massen 
på 2,5%4. Søkertallene til realfaglige og 
tekno logiske utdanninger viser nå en posi-
tiv utvikling, etter at den stagnerte inn mot 
opp taket i 2016 – en stagnasjon som sann-
synligvis kan sees i sammenheng med lav-
konjunkturene i oljenæringen. Det er i 2017 
størst prosentvis økning i tilbudet til lektor-
utdanninger (12,6 %), sivilingeniør (12 %) og  
informasjonsteknologi (11,9 %)

Kvinneandel

Våren 2008 i %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Realfag 49,7 47,5 50,6 49,5 49,5 48,4 50,6 50,8 47,5 50,2

5-årig master  
i teknologi

25,9 25,9 25,8 26,9 28,3 30,3 31,0 30,5 30,8 30,5

Ingeniør 17,4 16,8 16,5 16,9 19,6 21,2 20,8 20,7 17,3 17,1

Informasjons teknologi 19,3 16,2 17,6 16,5 16,8 16,6 16,8 17,9 19,8 22,5

Maritime fag 14,9 12,9 14,9 13,7 14,7 15,8 15,1 15,8 11,6 17,9

Medisin 63,6 64,4 65,0 64,5 65,4 68,7 68,5 70,8 70,9 69,2

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

Veterinær 93,7 92,5 92,6 93,0 92,2 92,8 92,3 91,8 91,1 90,4

År Våren 2010 Våren 2013 Våren 2014 Våren 2015 Våren 2016 Våren 2017

Antall søkere totalt
(alle studieretninger)

103 400 117 200 119 200 127 929 132 021 135 587

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

16,5 %
22 321

Utdanningsområder 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Informasjonsteknologi 2 055 2 749 2 955  3 473 3 709 4 846

Realfag 2 818 3 485 3 838 4 274 4 264 4 246

Teknologiske fag 10 451 13 485 14 246 14 095 13 463 13 229

SUM 15 324 19 719 21 039 21 842 21 436 22 321

Tallene i tabellen reflekterer utviklingen fra 
videre gående skole, der jenter ofte velger fag som 
biologi og kjemi, mens guttene helst foretrekker 
mer tekniske fag. Norge er på full fart inn i den 
fjerde industrielle revolusjon, og fra et realfaglig/
teknologisk ståsted er det derfor spesielt gledelig 
at stadig flere jenter velger IKT-utdanninger. En 
økning på over 4% fra forrige år er verdt å  trekke 
fram fra et tallmateriale som for øvrig  viser at 
jentenes søkertall inn mot ingeniør/ master i 
 teknologi-fagene holder omtrent samme nivå 
som i 2016. For øvrig velger 6% flere jenter 
mari time fag, og nesten 3% flere jenter velger de 
 klassiske realfagene sammenlignet med 2016. → 

Kjønnsfordeling: Førstevalgsøkere våren 2008-2017

Førstevalgssøkere totalt

Førstevalgsøkere til matematikk, naturfag og teknologifag

Kilde: Samordna opptak

Kilde: Samordna opptak

4 Samordna Opptak, 
2017. Søkning om 
opptak til høyere 
 utdanning – 2017)

Status og analyserStatus og analyser

Kilde: Samordna opptak
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Kjønnsforskjeller i høyere utdanning og  
i yrkeslivet:
I World Economic Forums likestillings-
undersøkelse «Global Gender Gap Report 
2017» ligger Norge på en andreplass, kun slått 
av Island, og med Finland på en tredjeplass. 
Dette er en plass opp sammenlignet med året 
før. Høy grad av yrkesaktive kvinner, høy del-
tagelse i høyere utdanning samt relativt små 
lønnsforskjeller, gjør at vi scorer høyt.  Kvinners 
deltagelse i realfaglige- og teknologiske ut-
danninger skiller seg imidlertid ut med  negative 
markører i en ellers positiv statistikk5.

Siden midten av 1980-tallet har kvinner vært i 
flertall ved norske studiesteder, og de senere år 
har om lag 60% av studentene som tar høyere 
utdanning vært kvinner6. Forskjellen mellom 
menn og kvinner er størst i aldersgruppen 
25-29 år. Her tar omtrent 56% av kvinnene 
høyere utdanning, sammenlignet med 36% av 
mennene. Kvinnene utgjør omtrent 47% av 
arbeids styrken i landet, og samlet er rundt 50% 
av befolkningen yrkesaktive. Men på tross av 
høy yrkesdeltagelse er det et paradoks at vi i et 
av verdens mest likestilte land fortsatt velger 
svært kjønnsstereotypt når vi velger utdanning 
og yrke. Kvinnene er i klart flertall i offentlig 
sektor, for det meste i kommunene. På tross 
av at flere kvinner enn menn velger høyere 
utdanning, ser vi fortsatt en klar overvekt av 
kvinner i tradisjonelle yrker som sykepleier, 
barnehagelærer og grunnskolelærer. Lønns-
gapet forblir også ganske tradisjonelt, og tall fra 
2015 viser at en gjennomsnittlig kvinne fortsatt 
tjener 14% mindre enn en mann7.

3.c Kompetansebehov og fremtidens 
arbeidsmarked 

Et overordnet blikk på næringslivets kompe-
tanse behov og fremtidens arbeidsmarked  viser 
at oppgaven med å rekruttere til realfag og 
tekno logi kanskje er viktigere enn noen gang. 
De strukturelle endringene i nærings livet korri-
gerer, men minker på ingen måte, etterspørselen 
etter denne typen  kompetanse.  

Norsk næringsstruktur har endret seg mye 
i  løpet av de siste 50 årene, og det er særlig 
 veksten i tjenesteytende næringer som har vært 
spesielt stor. I 2016 ble det etablert 60 000 nye 
foretak i Norge, og omtrent like mange ble lagt 
ned. Rundt 15% av norske foretak skiftes ut 
årlig, men det er likevel endringer i  eksisterende 
foretak som har størst betydning for  endringene 
i norsk sysselsetting8.

Digitalisering, bruk av IKT og evne til om-
stilling er svært viktige tema i debatten om 
Norges fremtidige kompetansebehov og 
frem tidens arbeidsmarked. Når det gjelder 
våre digitale ferdigheter er vi på 3. plass i 
 Europa med “ferdigheter over grunn leggende 
nivå” og innføringen av nye IKT-systemer 
har i mindre grad enn antatt ført til redu-
sert bemanning i norske bedrifter. Kun 10% 
av jobbene i norsk næringsliv har høy sann-
synlighet for å bli automatisert bort, ifølge 
beregninger fra OECD, og dette er omtrent 
på samme nivå som for andre OECD-land. 
Digitaliseringen skaper også nye arbeids-
plasser,  – og  Norge har et lærende arbeids-
liv. Vi ligger gjennomgående høyt når det 
gjelder andelen av arbeidstakere som deltar 
i utdanning og opplæring9.

Når man gjennomgår de store nasjonale 
undersøkelsene som kartlegger det norske 
arbeidsmarkedet, gir metaanalysen et godt 
bilde på næringslivets fremtidige kompe-
tansebehov. Innenfor teknologi og real-
fag er etterspørselen etter kompetanse 
stor og jobbmulighetene mange i årene  
som kommer. 

5 World Economic Forum, 
Global Gender Gap 2017 
 
6 SSB.no/utdanning/
statistikker 
 
7 Global Gender  
Gap 2017 
 
8 Indikatorrapporten 2017 
 
9 Indikatorrapporten 2017

Nesten 70% av bedriftene i Abelia, som er 
NHOs forening for kunnskaps- og teknologi-
bedrifter, oppgir at de i noen, eller stor grad 
har et udekket kompetansebehov. I Bygge-
næringens Landsforening oppgir 62% det 
samme, og tett etter følger Energi Norge. 

IKT-Norges kompetanseundersøkelse fra 
2017 melder om stor etterspørsel  etter 
IKT-kompetanse. Nesten 40% av IKT- 
Norges medlemsbedrifter oppga at de har 
ledige  stillinger de ikke har fått besatt  fordi 
kompe tansen ikke er tilgjengelig. 1/3 av IT- 
bedriftene beskriver at de hadde vanske lig-
heter med å rekruttere IKT-spesialister, og når 
 digitaliseringen preger nesten alle bransjer, er 
det naturlig at teknologiske utdanninger gir 
muligheter på mange områder fremover. 

Digitaliseringen øker også behovet for spiss-
kompetanse. I samme undersøkelse fra IKT 
Norge oppga over 40% av bedriftene at de 
måtte si nei til ordrer og oppgaver på grunn 
av manglende ressurser og kompetanse. 
30% oppga at de måtte utsette utviklings-  
og innovasjons oppgaver.  

NHOs kompetansebarometer for 2017 
skisserer også et stort behov for realfaglig 
kompetanse. Omtrent halvparten av alle 
som svarte, oppga å ha behov for ytter ligere 
kompetanse innen ingeniør- og tekniske fag. 
Disse medlemsbedriftene skisserer størst 
behov innenfor elektro-, bygg- og maskin-
ingeniørfag. To tredjedeler av  bedriftene 
oppgir at digitali sering er aktuelt på ulike 
måter både med tanke på effektivi sering 
og for bedring av arbeids prosesser og auto-
matisering. Behovet for personer med 
 ingeniør- og teknisk utdanning øker som 
følge av disse strukturelle endringene.  

Etter at rapportene fra landsforeningen Norsk 
Olje og Gass viste store nedbemannings-
tall i 2014/2015, så er nivået i 2017 tilbake  
slik det var før kuttene, og et flertall av olje- 
og gassbedriftene melder igjen om behov for  
mer kompetanse. 

Analysen viser tydelig at personer med 
 utdannelse innen teknologi og realfag har 
svært gode muligheter for jobb innen mange 
ulike bransjer og fagområder. Per i dag får ikke 
 bedriftene dekket sine kompetansebehov og 
har oppgaver de ønsker å gjennomføre, men 
som de ikke har kvalifisert arbeidskraft til.  

Rekrutteringsoppgaven rettet mot realfag og 
teknologi er avgjørende for at norsk næringsliv 
skal få tilgang til denne typen kompetanse for å 
opprettholde og videreutvikle et konkurranse-
dyktig og bærekraftig næringsliv. ●
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Samarbeid 

med UH-sektor

Intro 

Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling er en 
svært viktig del av vårt mandat og våre opp-
gaver, og vi har sterk fokus på å samle de 
beste ressursene innenfor vårt fagfelt for å 
drive forskning innenfor realfagsrekruttering, 
gjennom strømming og kjønnsbalanse, og legge 
til rette for erfaringsutveksling og kunnskaps-
deling blant de relevante aktørene.  

Overordnet status 

Gjennom 2017 har NSR samlet noen av 
de mest anerkjente ressursene fra etablerte 
 utdanningsinstitusjoner innenfor STEM- fagene 
til en tenketank med åpne diskusjoner og dialog 
rundt gjensidige utfordringer, for å finne nye  veier 
inn til de fagene som krever en viss mate matisk 
grunnkompetanse. Dette for å bidra til økt inte-
resse for realfagene, fremme et større mangfold i 
søkermassen og derved en bedre kjønns balanse, 
og ikke minst finne nye innfallsvinkler slik at 
flere oppnår mestring og gjennomfører STEM- 
utdanning på en faglig tilfredsstillende måte. 
Med bakgrunn i dette har vi utfordret med-
lemmene i tenketanen på å utvikle og dele nye 
undervisningsformer, og inspirere hverandre til 
å prøve ut nye undervisningsformer i sine fag. 

Tenketanken har også hatt som intensjon å 
stimulere og støtte deltagerne i og samle og 
 dokumentere sine resultater og erfaringer, og 

deretter publisere funnene i  forskningsorienterte 
tidsskrifter. Dette gjør vi ikke bare for å dele 
erfaringer på en vitenskapelig måte, men like 
mye for å fremme en kultur innenfor UH- 
sektoren, hvor det å utvikle undervisnings-
former som gir økt læring og mestringsglede 
hos studentene skal gi akademisk status. NRS 
har kanalisert disse aktivitetene inn mot MNT- 
konferansene, og har gjennom dette arbeid hatt 
flere  publikasjoner i anerkjente tidsskrifter 
hvor deltakere fra tenketanken har vært aktive 
 medforfattere.  

Svært gledelig er det at flere av tenketankens 
deltagere innenfor sine egne institusjoner har 
mottatt priser for fremdragende undervisning, 
gode faglige resultater og høy motivasjon hos 
sine studenter. 

NSR, i samarbeid med det statistiske miljøet 
ved NMBU, holder nå på å avslutte et større 
forskningsprosjekt. Dette dreier seg om sam-
variasjoner mellom ulike aldre, kjønn, person-
lighetstyper, faginteresser, preferert under-
visningsform og egne opplevelser av mestring/
manglende mestring/angst, innenfor møtet 
med de matematiske fagene. Utvalget består 
av ca. 70.000 besvarelser fra vår Utdannings-
test i kombinasjon med nye spørsmål knyttet 
til nevnte matematiske opplevelser i skolen. → 
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Status for samarbeid med NMBU: 

NSR har også i 2017 samarbeidet med 
NMBU for å etablere en mer grunn leggende 
basis hos studentene innenfor faget stati-
stikk. For å sikre det vitenskapelige aspektet 
på fag områder knyttet til biologi/miljø, eller 
fag med  komplekse eller interaktive samspill 
 mellom mange variabler, er det ofte nød-
vendig å  inneha en utvidet innsikt innenfor 
multi variate  statistiske metoder for data        be-
arbeiding. Mange som søker mot disse bio-
logiske og miljø orienterte fagene er ikke alltid 
like motivert eller kognitivt  mottakelig ifht. en 
 tradisjonell undervisningsform en slik mate-
matisk tilleggs orientering medfører. Vi har 
derfor etablert et prosjekt for å bedre lærings-
effekten og dermed også gjennomføringsevnen 
for flere av  studentene innenfor dette fokus-
området, innen for ordinære kostnadsrammer.  

Tanken med prosjektet har vært å utvikle et 
storskala undervisningsopplegg i form av en 
variant av omvendt klasserom (flipped class-
room) som kan gi bedre læring i og forståelse 
for faget statistikk, og som kan øke gjennom-
føringsgraden i dette faget, som mange oppfat-
ter som svært vanskelig.  

Flere forskningsartikler har påvist den  generelle 
positive effekten av omvendt klasserom i 
under visningen, ikke bare i grunnskolen, men 
også i høyere utdanning (eks. Foldnes, 2016). 
Videre har storskalaundervisning med denne 
metoden allerede blitt testet ut med hell blant 
annet i informatikkundervisningen ved NTNU 
og økonomi ved BI, men i disse tilfellene er det 
rimelig å tro at studentmassen var mer homo-
gen både i interesseprofil, og med hensyn til 
såkalte kognitive typer. Dermed blir det enklere 
å finne et kursopplegg som appellerer til mange.  

Ved NMBU har vi påvist stor heterogenitet i 
studentenes kognitive typer, interesseprofiler 
og matematisk bakgrunnskunnskap, noe som 
skaper ekstra  utfordringer for undervisningen 
i store kurs som STAT100. Kurset er obliga-
torisk for et bredt spekter av studieprogram-

mer, noe som er med på å forklare den store 
student- heterogeniteten. I slike kurs vil vi 
særlig merke det som Sæbø, Brovold & Almøy 
(2015)  konkluderte med, nemlig at tradisjonell 
undervisning i form av forelesninger ikke på 
langt nær passer alle typer studenter. Som svar 
på dette har vi allerede gjennomført to  semestre 
med storskala omvendt klasseromsunder-
visning i STAT100, høsten 2016 og våren 2017. 
 Resultatene fra de to første semestrene viste 
(ennå ikke publisert) at dette undervisningsop-
plegget (som de fleste andre opplegg) passer 
godt for noen, men ikke andre. 

Vi har analysert resultatene i lys av de  kognitive 
hjernetypene, og vi ser klar sammenheng mellom 
resultater i faget, evalueringer, og  eksisterende 
kunnskap om disse  kognitive typene utfra et 
lærings- og psykologisk  perspektiv. Med andre 
ord, vi opplever fortsatt at «No shoe fits all» også 
med denne typen undervisning, men omvendt 
klasserom er likevel en mye mer adaptiv under-
visningsform enn tradisjonelle forelesninger. 

Med utgangspunkt i disse resultatene ble  kurset 
ytterligere justert høsten 2017 i form av to 
 parallelle løp fram mot eksamen med tanke på 
en tilpasning til to hovedformer av kognitive 
typer, ett løp med omvendt klasserom, og ett 
løp basert på individuelle nettbaserte studier. 
Foreløpige analyser viser at dette opplegget har 
truffet godt og eksamensresultatene var svært 
gode. Dette undervisningsopplegget gjentas 
våren 2018. 

Resultater fra prosjektet vil sammenfattes i 
ett eller flere manuskripter i løpet av 2018 
med  tanke på publisering i nasjonale eller 
inter nasjonale tidsskrifter. NMBU har søkt 
forsknings midler til å videreføre dette  prosjektet 
inn i et mer omfattende opplegg for NMBU sin 
undervisnings profil, og med NSR som en aktiv 
 samarbeidspartner.  

Status for samarbeid med NTNU: 

Sivilingeniørutdanningene har de senere år 
tiltrukket seg et mer variert utvalg av kogni-
tive typer og et noe høyere antall jenter til 
de etablerte fagene som har vært preget av 
sine tradisjoner basert på en lang og vel-
lykket under visningserfaring, men da med en 
 studentmasse bestående av en mer homogen 
gruppe både i forhold til motivasjon, kognitiv 
stil og mestringskrav. NTNU har både med 
tanke på å øke attraktiviteten for fagene hos 
nye  grupper, sikre rekruttering, bedre kjønns-
balansen og ikke minst øke både motivasjon og 
gjennomføringsevnen til studentene og derved 
hindre frafall, funnet det riktig og nødvendig å 
lete etter nye og konstruktive undervisnings-
metoder for sine fag.  

NSR har i denne sammenheng deltatt med 
ressurser for å utvikle en mer gruppeorientert 
og eksplorativ læringsplattform. Dette som en 
del av et opplegg under betegnelsen Ingeniør-
stigen. Ingeniørstigen har et utvidet fokus på 
teamroller. Spesifikt ønsker man med dette å 
oppnå at studentene får økt: 

• kunnskap og erfaring om aktuelle teamroller 

• forståelse og bevissthet rundt samspillet  
i teamarbeid 

• selvinnsikt 

• trygghet med tanke på sin(e) roll(er) i et 
framtidig teamarbeid 

• mulighet til å lære av hverandre, og gjennom 
bruk av eget språk og egne eksempler, og 
ikke minst gjennom økt mulighet til å stille 
spørsmål og undre seg i et trygt felleskap. 

Fokuset på gruppeprosesser virker som et 
 spesielt viktig tillegg her, og det henger  sammen 
med at en delt praksisorientering allerede er 
godt ivaretatt i Ingeniørstigen. Ved å praktisere 
tekniske og kreative ferdigheter i en passende 
teamrolle, får en lettere  bekreftelse på egne 

 ferdigheter, noe som igjen gir økt faglig trygg-
het i ingeniørrollen. Bevissthet om at alle roller 
er viktige, gjør at mestringsopplevelse innen en 
eller flere av disse rollene hindrer en ensidig og 
destruktiv sammenligning med fagets andre 
roller, for eksempel at den rene teorirollen er 
viktigere enn alle andre. 

For å oppnå disse delmålene har NTNU ved 
prof. L. Lundheim ved IE-fakultetet gått 
inn i et samarbeid med Nasjonalt Senter 
for  Realfagsrekruttering ved seniorrådgiver/ 
psykolog Helge Brovold, og prorektor for 
nyskaping ved NTNU ved prosjektdirektør  
J. Onarheim.  Spesielt fokuseres det her  igjen 
på metodikk for rådgivning og veiledning 
i gruppe prosesser og prosjektledelse. For å 
styrke entreprenørskaps- og innovasjons-
tanken i studiet er det nylig innledet samarbeid 
med NTNU- SFU Engage. NSR har foruten 
 aktiv deltagelse i undervisningsopplegget med 
studentene også bidratt med verktøy som gir 
faglærere mulighet å sette sammen grupper 
mer bevisst og variert, samtidig som det lærer 
studentene om gruppedynamikk og selvinnsikt 
ifht. sine preferanser og sterke sider. 

Status for samarbeid med UiO: 

Samarbeidet med UiO i 2016 omhandlet i 
stor grad kunnskapsutvikling, diskusjoner og 
drøftinger rundt MNT-konferansen og dens 
tema knyttet til begrepet Transformative 
 Education, hvor UiO hadde et utvidet bidrag 
på dag to av denne konferansen. 

Utvikling/veien videre 

NSR er aktivt med i nye prosjekter innenfor 
sitt mandat om å gjøre STEM-fagene mer 
attraktive og mestringsmulige for flere. Dette 
skal minske frafallet i studiene, støtte opp 
 under tiltak for oppnå en bedre kjønnsbalanse 
og gi en større variasjon av mennesketyper 
som velger STEM-fagene som utdanningsvei. 
NSR er aktivt deltagende i flere prosjekter →  

Samarbeid med UH-sektor Samarbeid med UH-sektorRapport og planer 2017–2018Rapport og planer 2017–2018

2322



tilknyttet de nasjonale universitetene, og er også 
med på flere søknader om EU-midler til del-
tagelse i nye samarbeidsprosjekter innenfor vårt 
mandat og med bruk av våre etablerte verktøy 
og tiltak kombinert med nye konstellasjoner 
og konsepter.  

I EU-sammenheng angår dette en felles  satsing 
på å utvikle ”a mechanism for improving STEM 
education and getting more and  diverse  students 
into STEM majors and careers”. Denne 
EU-satsingen dreier seg om å samarbeide for å 
samle, utvikle og øke kompetansen på  områder 
der NSR allerede innehar god forskningsmessig 
innsikt og etablerte samarbeid. Vi har ferdig-
utviklede støtteverktøy og erfaringer med 
 etablerte opplegg, som sammen med våre sam-
arbeidspartnere danner elementer som lett kan 
introduseres og gjenbrukes i nye konstellasjoner. 
Sentrale begreper eller tema i denne sammen-
heng der EU ønsker kunnskapsutvikling i sine 
prosjekter er:  

Personalization of Learning/Pedagogisk 
Skreddersøm 

Dette handler om å la undervisningen ta 
utgangs punkt i forskningsbasert kunnskap om 
at  mennesker har ulike måter de lærer eller 
 tilegner seg kunnskap på. Dette har igjen skapt 
økt  interesse for å videreutvikle, systematisere 
og dokumentere denne pedagogiske grunnidéen 
om at læring i større grad skal tilpasses hver elevs 
unike evner og interesser. Personlig læring som 
idé og tilnærming har som målsetning å gi en 
mer kostnadseffektiv og dypere studentlæring 
ved i større grad å skreddersy instruksjon og opp-
legg til hver enkelt studentgruppes behov, ferdig-
heter og motivasjon. Personalisering av læring 
tar klasserommet bort fra en "one-size-fits-all"- 
strategi for å tillate flere alternative instruksjoner 
og flere veier inn i det samme fagfeltet. 

NSR har utviklet og tilbudt verktøy og kompe-
tanse som UH-sektoren allerede har kunnet 
benytte innenfor egne realfaglige fag i arbeidet 
med å realisere en slik ambisjon. 

Problem-Based Learning/Problembasert 
eller Eksplorativ Basert Undervisning 

PBL er en instruksjonsmetode som krever at 
 studentene må være aktivt utforskende i løs-
ningen av definerte problemer for å møte et 
læringsmål. Komponenter som om fatter PBL- 
elementet inkluderer at studenter gjør tverr-
faglige tilkoblinger, gjerne bruker med studenter 
og eksterne partnere til støtte og  instruksjon, og 
ikke minst lærer gjennom kreativt og kollektivt 
å delta i en realisering av et konkret prosjekt. 
Intensjonen med en slik undervisningsform 
er at undervisningen og  arbeidet skal bli mer 
engasjerende og meningsfylt, og ligne mer på 
problem stillinger man normalt møter i yrkes livet. 
Metoden kan spille på erfaringer den  enkelte har, 
oppmuntre til bruk av egen krea tivitet og sam-
spill i læringsprosessen, og ikke minst utnytte 
kilder til trygghet slike gruppe aktiviteter med-
fører for mange. Gruppedynamisk  orienterte 
opplegg har også sine begrensninger, og for å 
avklare muligheter og begrensninger som  ligger 
innenfor PBL-pedagogikken, satt opp mot 
realfagenes spesielle krav til studentene om å 
kunne beherske fagenes innhold av definerte 
konstanter og lovmessigheter, er det nødvendig 
å forske videre for å finne optimale opplegg. 

Rigorous Learning/Ambisiøs Læring 

Rigorøs læring refererer til instruksjoner som 
fokuserer på innhold som er utfordrende for 
studentene, og krever høy kognitiv  belastning. 
Å finne en måte å få til en sterkere prestasjons-
kultur innenfor våre realfaglige utdannings steder, 
uten å bryte våre viktige kulturelle kjerneverdier, 
er en oppgave vi i større grad må fokusere på for 
å opprettholde vår  konkurransekraft. 

Å forske på eller finne ut hvor drill, pugg og  ekstra 
innsats med størst fordel, og gode  resultater kan 
og bør benyttes i lærings prosessen, og hvor denne 
tilnærmingen er mer kontraproduktiv og gir lite 
innsikt, bør klargjøres. For  eksempel kan peda-
gogisk  orientert spillteknologi og data animasjon 
gjøre at pugg og drill faktisk oppleves morsomt 

og tiltrekkende, og i tillegg på en  konstruktiv 
måte simulere praksis. I konkurransen om ung-
dommens oppmerksomhet, blir en slik satsing 
trolig helt nødvendig innenfor en slik ambisjon, 
sammen med andre nevnte satsinger. 

Career, Technology, and Life Skills/ 
 Karriereforstålse og Valgkompetanse 

Dette elementet innebærer instruksjoner og 
læringserfaringer som fokuserer på ferdigheter 
som studentene vil ha nytte av i sine fremtidige 
karrierer og i livet generelt. Komponenter her 
er for NSR å fokusere spesielt på utvikling av 
kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige 
for å bli med i STEM-arbeidsstyrken, og/eller 
inkludere ferdigheter som vil være nyttige på 
en fremtidig STEM-arbeidsplass, for eksempel 
kommunikasjon, samspillferdigheter, eksperter 
i team, tidsstyring og lignende.  

Vi ser videre at mange velger bort STEM- fagene 
på et for tidlig tidspunkt og utelukker mulige 
yrker innenfor denne sektoren. Dette skjer ofte 
på grunn av manglende kunnskap og fordommer 
knyttet til STEM-fagenes mestrings krav, men 
også ubehagelige opp levelser i STEM-fagene 
knyttet til effektene av matteangst og utrygg-
het, som ofte dessverre forveksles med, og tolkes 
som, manglende evne til matematisk tenking. 
Dette gjelder særlig innen for jentegruppen. Det 
finnes nå mye avansert forskning som viser hvor 
viktig opplevelsen av trygghet er i relasjon til 
mate matisk kognisjon, men denne kunnskapen 
 synes ennå ikke å ha nådd godt nok fram til den 
realfaglige hverdagen ved skoler og universitet. 

NSR har selv forsket på valgkompetansen hos 
ungdom i den perioden de velger eller velger 
bort fag og utdanningsveier, og har data som 
forteller at dette oftest skjer i en alder hvor de 
vet minst om hvem de selv er, hvilke latente 
interesser de har, og hvilke fag og yrker som i 
neste omgang vil vise seg å være i samsvar med 
disse ennå svakt bevisste interesser og evner. 
Valgene skjer ofte for tilfeldig, gjerne ut fra 
fordommer eller venners meninger og ståsted.

Å evne og velge riktig på et tidlig tidspunkt, 
er derfor både viktig og nødvendig for senere å 
kanalisere seg inn mot en utdanning og et yrke 
de både er motivert for, passer til og ikke minst 
evner. NSR har derfor hatt et sterkt fokus på å 
være en viktig aktør innenfor dette fagområdet. 

STEM-community/Realfagskultur 

Dette elementet fokuserer på ikke-instruksjons-
aspekter av STEM-satsingen. Dette inkluderer 
den viktige satsingen vi ser i å kunne skape en 
sterk kultur for realfagene i vårt samfunn, en 
kultur som er i samsvar med politisk satsing 
og den retning regjering og storting ønsker at 
landets økonomi og næringsliv skal ha.  

Dette blir viktig for å kunne tilføre våre natur-
rikdommer økt merverdi i fremtiden, finne gode 
løsninger for både ren og omsorgs orientert 
 teknologi, og ikke minst forsvare en rolle som 
en ledende nasjon innenfor vitenskapelig basert 
teknologi og entreprenørskap. Å få med både 
de praktiske, kreative, empatiske og rasjonelle 
ressursene inn i dette, er en viktig oppgave 
hvor NRS med vår kunnskap, kompetanse og 
nett verk vil spille en viktig rolle og bidra til  
videre utvikling. ● 
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Prosjekt-

rapportering 

og resultater

5.a ENT3R

Formålet med ENT3R Realfagstrening er 
å styrke elevers kunnskap om realfag og 
øke rekrutteringen til realfaglig utdanning. 
 Gjennom ENT3R skal ungdom få høyere 
realfagskapital og bli mer motiverte til videre 
studier innen realfag. Elever som deltar på 
ENT3R får undervisning og hjelp til lekser i 
realfagene – noe som direkte støtter hovedmål 
2 i Nasjonal realfagsstrategi om å styrke norske 
elevers kompetanse i realfag. 

Elevundersøkelsen 2017 bekrefter at  ENT3R 
bidrar til økt mestring, selvtillit og  interesse 
for realfag. Undersøkelsen  v iser også at 
 ENT3R er et tiltak som særlig  appellerer 
til jenter, noe som er positivt for ønsket om 
flere jenter innen realfaglige og tekno logiske 
utdanninger. ENT3R er til knyttet 11 ulike 
utdannings institusjoner og er  representert ved 
18 campus: UiT (Tromsø og Narvik), NMBU, 
UiS, UiA (Kristiansand og  Grimstad), UiB, 
UiO, OsloMet, NTNU (Trondheim, Gjøvik 
og Ålesund), HSN (Vestfold, Telemark og 
Kongsberg), HVL (Bergen og Haugesund) 
og HiØ. 

Elever fra ungdomsskolen og videregående 
skole møter studenter ukentlig for å jobbe med 
realfag. Matematikk er hovedfokuset, men det 
tilbys også hjelp i fysikk og kjemi ved studie-
steder som har faggrunnlag for dette. I 2017 var 
det 4934 elever som søkte om plass på ENT3R, 
men det var kun kapasitet til 3319. Mentor-
antallet var 235, slik at hver mentor hadde 
 ansvar for å hjelpe i snitt 14 elever. 

Elevundersøkelsen 2017
Vi gjennomfører årlige elevundersøkelser for å 
kartlegge hvilke effekter ENT3R har. I 2017 var 
778 elever med på å evaluere ENT3R.  Svarene 
viser at det er flest elever fra tiende trinn og VG1 
som deltar. 72% sier at deltakelse på  ENT3R gir 
dem økt faglig selvtillit. 65% mener at ENT3R 
bidrar til økt interesse for realfag og 64% opp-
lyser at tiltaket har hatt positiv effekt på mate-
matikkarakterene. 92% svarer at de er godt eller 
svært godt fornøyd med mentorene. 

Dette gjenspeiles i tilbakemeldinger om at 
 mentorene har solid fagkunnskap i tillegg til god 
formidlingsevne. Mentorene fyller et  viktig gap 
mellom elevene, som snart skal gjøre utdannings-
valg, og studier innen realfag. Som realfag-
studenter og – entusiaster, viser de frem studie-
hverdagen og hva realfag brukes til i  praksis. 
Mentorene er rollemodeller for  elevene – i tillegg 
til å være deres personlige trener i real fag. På 
spørsmålet «hvor fornøyd er du med ENT3R?» 
svarer over 90% at de er tilfreds eller svært til-
freds. Elevundersøkelsen viser tydelig at elevene 
opplever økt mestring i realfag, og andre fag, samt 
økt selvtillit og interesse for arbeidet med real-
fagene – ENT3R øker elevenes realfagskapital. 

ENT3R eksamenshjelp
I 2016 og 2017 ble det holdt ENT3R eksamens-
hjelp i tillegg til det ordinære ENT3R- tilbudet. 
Eksamenshjelpen er et tiltak for å hjelpe 
tiendeklasseelever som trekkes ut til skriftlig 
 eksamen i matematikk. For å gi elevene en god 
oppkjøring i dagene før eksamen fikk de  tilbud om 
gratis, nettbasert hjelp. I 2016 ble det gjennom-
ført som et to-døgns intensivt tiltak, mens det i 
2017 ble tilbudt hjelp over fire dager. → 
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Eksamenshjelpen ble gjennomført i tids rommet 
fra elevene ble trukket ut til eksamen og til 
kvelden før eksamensdagen. Antall  mentorer 
i arbeid varierte med tidspunkt på døgnet og 
kapasiteten ble økt frem mot eksamensdagen. 
Mentorer fra ENT3R i Trondheim, Oslo, 
 Gjøvik og Bergen ble samlet i Trondheim for å 
holde eksamenshjelp. Samtlige mentorer syntes 
at prosjektet var givende å delta på og vil gjerne 
være med igjen. 

I 2016 var det over 600 elever som fikk digital 
eksamenshjelp av ENT3R mentorene. I 2017 
steg tallet til nærmere 1000 elever, og pågangen 
var stor. For å hjelpe enda flere ble det filmet 
løsningsforslag på de vanskeligste oppgavene. I 
løpet av perioden var det 56 000 videovisninger 
på de 25 filmene. Elevene var ivrige etter å få 
hjelp og mange ga gode tilbakemeldinger i 
etter kant. Snittkarakteren på landsbasis økte 
med 0.4 poeng – fra 2.9 i 2015 til 3.3 i 2016 
– og økte ytterligere med 0.1 poeng – til en 
snittkarakter på 3.4 – i 2017. Det var færre 
elever som fikk karakteren 1 eller 2 på mate-
matikkeksamen i 2017 sammenlignet med 
2016, med en nedgang fra 29 til 23 prosent. 

ENT3R digital 
ENT3R-elever bor hovedsakelig nær et 
universitet eller høyskole som tilbyr real-
fagsstudier. Den siste tiden har vi fått flere 
henvendelser fra skoler og familier utenfor 
studiebyene som også ønsker et ENT3R- 
tilbud. Etterspørselen etter ENT3R, kombi-
nert med erfaringene fra ENT3R eksamens-
hjelp, indikerer at en digitalisert utgave av 
ENT3R har potensiale, særlig i distriktene. 
Pilotprosjektet ENT3R digital ble derfor 
 igangsatt i desember 2017. 

Elevene som deltar digitalt møtes i et virtuelt 
klasserom. Her treffer de faste mentorer og 
samme elevgruppe hver gang, slik at de blir 
kjent med hverandre over tid. Når elevene 
står fast med oppgaver kan de tas ut i virtu-
elle grupperom. Her kan mentor og elev gå 
gjennom oppgaven uten at resten av klassen 
hører på. Mentorene er utstyrt med tegne-
brett slik at de enkelt kan tegne og forklare. 
De virtuelle klasserommene støtter også 
kamera og lyd slik at deltakerne kan se og 
høre hverandre.

ENT3R digital skal fremme realfagsinteresse 
og kompetanse hos elever som bor utenfor 
realfagsstudiebyene. Hovedmålgruppen er 
elever som bor i en radius fra 30 minutter 
til 3 times biltur fra en av campusene som 
tilbyr ENT3R. 

ENT3R mattekafé 
ENT3R mattekafé er nok et pilotprosjekt rettet 
mot distrikter der ENT3R ikke tilbys i sin 
opprinnelige form. Mattekafeen skal motivere 
elevene til å jobbe med matematikk og hjelpe 
de som sliter med faget. På Olav Duun VGS i 
Namsos og Tertnes VGS i Bergen hjelper eldre 
elever de yngre årstrinnene med mattelekser. 
Mattekafémentorene sier de trives med å lære 
bort og prosjektet oppleves som et godt supple-
ment til skoleundervisningen. Skolene gir også 
gode tilbakemeldinger på prosjektet. Elevene 
som deltar opplever klar faglig fremgang og 
får gjennomgående bedre karakterer på prøver. 

Videreutvikling og planer for ENT3R 
I 2018 vil det være fokus på å videreutvikle 
 ENT3R digital. Tett samarbeid med skolene er 
en kritisk suksessfaktor og avgjørende for en god 
dialog med elevene. Tilbakemeldinger fra dem er 
viktig for å sikre optimalisering av den digitale 
løsningen. Det er også et mål at elevene som 
deltar digitalt får besøke campus av og til, der de 
fysisk får treffe mentorene og resten av gruppa. 
På campusbesøk får de se studielivet på nært 
hold, og de får innblikk i hva realfag brukes til i 
praksis. Målsetningen er å hjelpe 160 elever via 
ENT3R digital i løpet av 2018. Digital hjelp skal 
også tilbys til tiendeklassinger som trekkes opp 
til matteeksamen, via ENT3R eksamenshjelp. 

Det vil gjennomføres videre pilot prosjekter 
for elever som tar yrkesfag. Gjennom å  delta 
på Y-ENT3R får elevene styrket mate-
matikkunnskapene og får se hvordan mate-
matikk brukes i deres kommende yrke. Svake 
ferdigheter i matematikk er knyttet til større 
risiko for frafall. Ved å hjelpe elevene med 
 lavest mestring er håpet å bidra til lavere frafall 
i yrkesfaglige studieretninger. 

Den økte interessen rundt ENT3R gjør det 
også mulig å utvide til flere campus, blant  annet 
Mo i Rana og muligens Bodø. Etablering av 
prosjekter ved mindre campus vil bidra til å  
strekke ENT3R ut mot distriktsområdene, 
i likhet med ENT3R mattekafé og ENT3R 
 digital. Selv om ENT3R digital har stort 

 potensiale, med mulighet til å hjelpe elever 
fra hele landet, vil det ikke være en erstatning 
for de personlige møtene som finner sted på 
 ENT3R realfagstrening og mattekafé. 

 Som en følge av ENT3Rs vekst de siste årene 
har prosjektlederne jobbet for å skape stadig 
bedre løsninger landet rundt. Driften til passes 
gjerne til ulike campusstørrelser og lokale 
variasjoner, men erfaringene som gjøres kan 
likefullt være verdifulle for andre. Prosjekt-
lederne samles derfor 2-3 ganger årlig for å 
 utveksle erfaringer, dele ideer og løfte hver-
andre. Det vil legges vekt på enda tettere 
 samarbeid mellom prosjektstedene i året som 
kommer for å øke innsikten i de lure tiltakene, 
på tvers av prosjektstedene. 

Tilbakemeldingene på ENT3R realfagstrening 
viser at prosjektet fortsetter å være svært vel-
lykket og at det i stor grad bidrar til rekruttering 
og inspirasjon til videre realfagsstudier. Stadig 
flere campus ønsker å tilby ENT3R, samtidig 
som flere skoler ønsker samarbeid om ENT3R 
digital. Vi gleder oss over dette og håper at 
ENT3R vil vokse også i årene fremover.

5.b Rollemodell

Intro
I 2017 har vi jobbet med utvidelse av 
kommune samarbeidet og fokus på kommu-
nikasjon i ulike kanaler. Både i sosiale medier, 
i nyhetsbrev og i våre nettverk har vi presentert 
og markedsført rollemodell-ordningen. Vårt 
undervisningsopplegg til faget Utdanningsvalg, 
der besøk av en rollemodell er vesentlig, får 
gode tilbakemeldinger og ble bestilt i 7000 
trykte eksemplarer. Undervisningsopplegget 
ble også digitalisert i 2017 i samarbeid med 
utdanning.no. Siden 2014 har 94.000 elever 
fått besøk av en rollemodell. 

Status
Samarbeidet med Oslo, Bergen og  Trondheim 
er godt i gang, og vi har også dialog med 
Tromsø, Stavanger og Kristiansand. → 
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Kommunene er svært positive til et slikt 
sam arbeid, og forankringen bidrar til å øke 
kjennskap og kunnskap om tiltaket hos lærere 
og rådgivere, og gjør det enklere for oss å nå ut 
med budskapet om rollemodell.  

Overordnet mål for kommunesamarbeidet 
er at besøk av en rollemodell kommer inn i 
skolenes årshjul og sikrer at alle kommunenes 
10.klassinger får møte en rollemodell, og at 
dette blir en fast og årlig aktivitet i faget 
 utdanningsvalg.  

Et besøk av en rollemodell egner seg spesielt 
godt for faget utdanningsvalg, samt fagene 
teknologi i praksis, programmering som valg-
fag, og teknologi og forskningslære – med 
tanke på aktuelle læringsmål. Vi opplever at 
vårt 4-timers undervisningsopplegg til  faget 
utdanningsvalg blir svært godt tatt imot, 7000 
eksemplarer av undervisningsopplegget ble 
altså distribuert kostnadsfritt til skolene fra 
Subjectaid.no. Den digitaliserte versjonen 
kan lastes ned på velgriktig.no og utdanning.
no. Et rollemodellbesøk er en viktig del av 
opplegget, og en positiv effekt er også at skole 
og lokalt næringsliv knyttes tettere sammen. 

inspirere til realfag, og bidra til at ungdommene 
kan ta godt informerte utdanningsvalg. Nett-
stedet beskriver hva realfag er, hvorfor realfag er 
viktig, hvordan fagene brukes i jobb og hvilke 
utdannelser som krever bakgrunn fra realfag 
før opptak. 

Etter en gjennomgang av nettstedet i 2016, samt 
fokusgrupper og testing, ble Velgriktig videre-
utviklet og relansert i mars 2017. Nett stedet fikk 
et mer brukertilpasset grensesnitt, blant  annet 
med "feed" som tilpasser seg om brukeren går 
på ungdomsskole eller videre gående skole, et 
mer minimalistisk design og innhold som er 
spesialtilpasset tilbake meldingene fra under-
søkelsene som ble gjort i forkant.  

Ca 80.000 var inne på nettstedet i løpet av 
2017. Dette er noe lavere enn tallet fra 2016 og 
henger sammen med at vi kuttet markedsførings-
kostnadene knyttet til vårkampanjen. Vi ville 
 teste om det var mulig å redusere kostnads nivået 
på markedsføring nå som Velgriktig har vært 
 etablert en stund, men vi ser at både  lærere og 
elever "glemmer" fort, og at de trenger kontinu-
erlige påminnelser via trafikkskapende aktiviteter 
(digital markedsføring) for å bruke nettstedet.  

Nettstedet får svært gode tilbakemeldinger fra 
lærere og elever, både med tanke på innhold 
og brukervennlighet. Nytt av året er en digital 
versjon av "Passer realfag for meg" som er et 
under visningsopplegg tilpasset læreplanmålene 
i faget Utdanningsvalg. Undervisningsopp-
legget krever 4 skoletimer, og inkluderer et 
skolebesøk av en rollemodell, forberedelser 
og etterarbeid knyttet til dette, diskusjoner 
rundt kjønn og realfag, og analyser av lokalt 
arbeidsmarked. Dette undervisningsopp legget 
hjelper lærere og elever til å bruke  velgriktig 
på en god måte, inkluderer rollemodell- 
ordningen,  Utdanningstesten og henviser også  
til ut danning.no. 

Utdanningstesten er utviklet av Ph.D. Psychol. 
Helge Brovold og er ment som et refleksjons-
verktøy rundt personlighet, foretrukket lærings-
stil, fag- og yrkesinteresser. Testen  presenterer 

Det har vært en liten nedgang i antall skole-
besøk, fra 30.000 eksponerte elever i 2016, til 
22.000 i 2017. Dette skyldes ressurs situasjonen 
ved senteret, og prosjektet var uten egen 
prosjekt leder i 7 mnd. Likevel ble det gjennom-
ført 500 skolebesøk, noe vi mener bekrefter at 
ordningen begynner å etablere seg.  

Vi har gjennom 2017 hatt fokus på kommu-
nikasjon i flere kanaler for å øke kjenns kapen 
til rollemodellordningen. Nyhetsbrev per 
e-post til lærere og rådgivere er regelmessig 
sendt ut, og kampanjer på sosiale medier har 
fungert godt. Vi har også brukt nettverkene 
våre aktivt, og har deltatt på konferanser og 
andre  arenaer hvor vi har møtt målgruppa og 
 presentert  rollemodell.no.  

Utvikling/veien videre 
Framover vil vi se på muligheten for å utvikle 
undervisningsmateriell også for videregående 
skole og innlede samarbeid på fylkesnivå. 
 Videre satsning på kommunikasjon og ut-
videlse av kommunesamarbeidet vil være av-
gjørende. Vi har også opprettet kontakt med 
danske Engineer the Future for erfarings- og 
kunnskapsdeling, deres "Book en expert" har 
mye felles med vår rollemodellordning, og 
vi ønsker å se nærmere på deres kursing av 
 eksperter (rollemodeller) og utvikle egne kurs 
og informasjonsmateriell til rollemodellene.   

5.c Velgriktig 

Intro 
I mars 2017 ble velgriktig.no relansert i ny form 
med fokus på økt brukervennlighet og bruker-
tilpasning, med spesialtilpasset innhold og nytt 
design. Nettsiden får gode tilbakemeldinger 
både fra lærere/rådgivere og elever, og har fått 
nytt innhold som er tilpasset læreplanmål i 
 faget utdanningsvalg. 

Status 
Velgriktig.no er et nettsted rettet mot ung-
dom som skal velge videregående og høyere 
utdanning. Nettstedet skal informere om og 

noen yrker innen realfag som passer til profilen 
som eleven beskriver. 21.000 elever fullførte 
 Utdanningstesten i 2017. Velgriktig gir slik 
grundig informasjon om realfag og teknologi, 
øker realfagskapitalen hos elevene og gjør dem i 
stand til å ta gode utdanningsvalg videre.

Utvikling/veien videre 
Høstkampanjen med "Fremtidsjobbene" som 
konsept fikk svært stor oppmerksomhet fra 
målgruppen og ga gode besøkstall på nett stedet. 
Kampanjen presenterte yrker som  kanskje 
ikke forbindes med "typiske realfagsyrker" 
- som jobber innen app- og droneutvikling 
og  andre nyvinninger og produktutviklinger. 
Dette presen terer yrkene knyttet til realfag og 
 teknologi på en spennende måte og viser hvor-
dan matematikk er nyttig i arbeidslivet. Dette 
konseptet fortsetter vi med i 2018, og fra i fjor 
har vi lært at det er viktig å holde trykk på inn-
holdsutvikling og trafikkskapende  aktiviteter 
for å holde besøkstallene oppe og sikre at 
elevene får tilgang til den informasjonen de 
trenger. Vi kommer også til å ha økt fokus på 
innholdsutvikling mellom kampanjeperiodene, 
og da er det innhold i form av filmer elevene 
spesielt ønsker seg. Rollemodellene våre lager 
mange filmer til slikt bruk, og personer fra våre 
nettverk i realfagsmiljøet bidrar også.

5.d Kommunikasjon

Intro 
Vi skal mobilisere for realfag. Det er vår 
 kommunikasjonsvisjon og denne skal være 
 ledende når vi jobber med våre kommunikasjons-
oppgaver. Vi skal skape positive holdninger til 
realfag. Vi skal opplyse, inspirere og legge til 
rette for at unge skal ta sine utdanningsvalg 
med en solid realfagskapital i bunn som en del 
av et godt beslutningsgrunnlag. 

Status 
Kommunikasjon er en svært viktig del i 
 arbeidet med å rekruttere til realfag. Vi skal 
bedre  rekrutteringen til MNT-studier, og for å 
få til dette må unge i en valgsituasjon vite → 
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om disse utdanningene, de må ha kunnskap 
om  utdanningene og yrkene disse fører til, 
og de må finne utdanningene interessante og 
være positive til MNT-studiene. Dette krever 
mye av kommunikasjons oppgavene. Vi må øke 
kjennskap, kunnskap, holdninger til — og  endre 
atferd hos vår unge målgruppe som skal ta sine 
utdanningsvalg. Vi vet at jo mer elevene vet om 
et studie og jobbene som kan følge etterpå, jo 
enklere er valget, og jo mer sannsynlig er det at 
de velger dette.   

Målgrupper 
Ungdommene som skal ta sine utdanningsvalg, 
enten dette gjelder fag på videregående skole 
eller høyere utdanning, blir påvirket av mange 
rundt seg, jf modellen for realfagskapital. 
 Foreldre er de aller viktigste, videre følger 
lærere og rådgivere, venner og rollemodeller 
i familie og omgangskrets. Videre har NSR 
også interessenter innen næringsliv, arbeids-
organisasjoner og på politisk plan.  

Kommunikasjonskampanjer 
Elevene når vi både direkte og via lærer og 
rådgivere. Vi kjører digitale kampanjer for 
 Velgriktig vår og høst, og da retter vi  kampanjen 
direkte mot den unge målgruppen. På høsten 
informerer vi om P/T-mattevalget og på våren, 
før opptak til høyere utdanning, viser vi frem 
spennende yrker eller nyvinninger som er skapt 
av teknologi og realfag.

To ganger i året har vi også kampanjer for Rol-
lemodell.no - rettet mot lærere og rådgivere 
som kan invitere rollemodellene til realfags-
timene eller i faget utdanningsvalg. Vi opplever 
at lærernes jobbhverdag er hektisk, og at de 
trenger en liten påminnelse fra oss for å "huske" 
å invitere rollemodellene. Kampanjene gir stor 
effekt mtp antall invitasjoner og elever som da 
får besøk av en rollemodell. 

Egne medieflater, internasjonale arenaer  
og nettverk 
NSR har også skapt sine egne kommunikasjons-
arenaer. Hver måned skriver vi faglige innlegg til 
vårt digitale nyhetsbrev som vi sender ut til omtrent 

I september 2017 gikk Norges tredje Girl Tech 
Fest av stabelen landet rundt. Med over 1300 
påmeldte jenter fra 8 byer, er det ingen tvil om 
at arrangementet har vokst enormt både i om-
fang og popularitet. Responsen fra jentene og 
lærerne deres har vært overveldende positiv, og 
NSR deltar inn mot 2018 aktivt i prosessen 
med å spre arrangementet ytterligere.  

5.f MNT konferansen 

Intro 
MNT-konferansen 2017 ble gjennomført i 
Oslo 30.  -31. mars og ansees som svært vel-
lykket både med tanke på antall deltagere – 
konferansen var fulltegnet med 250 deltagere, 
deres evalueringer i etterkant - og involvering 
og faglige bidrag fra interessenter i forkant og 
under konferansen.  

25.000 lærere/rådgivere og  andre  interessenter i 
våre målgrupper for å spre kunnskap og engasje-
ment om teknologi og realfag. Vi bruker Twitter 
jevnlig og har  Facebooksider for både NSR og 
senterets tiltak. I større grad enn tidligere deltar vi 
nå i internasjonale nettverk, for å dele erfaringer 
og lære av våre naboland. Vi holder innlegg på 
relevante konferanser i Norge og utland, og dette 
kommer vi til å fortsette å ha fokus på.  

Utvikling/veien videre 
Kommunikasjon er et viktig fokusområde for 
NSR, og kommunikasjonsarbeidet henger tett 
sammen med vår kunnskapsutvikling. I tillegg 
til å øke elevenes realfagskapital gjennom gode 
informasjonstiltak og kampanjer, skal vi spre vår 
kompetanse om realfagsrekruttering, gjennom-
strømmingsproblematikk, personlighetsbaserte 
læringsstiler og jenter og realfag. I 2018 kommer 
vi til å kjøre kampanjer for våre til tak som tid-
ligere — da vi vet at disse har god effekt, samtidig 
skal vi delta på konferanser, skape egne arenaer for 
våre interessenter, og vi skal jobbe med våre inter-
nasjonale nettverk og i større grad etterstrebe å 
skape samarbeids prosjekter med næringslivet for 
å nå bredere ut med vårt budskap og kompetanse.

5.e Girl Tech Fest

Girl Tech Fest (GTF) ble første gang arrangert 
i 2015 av Jenter Koder i Oslo, på  Deichmanske 
bibliotek, og hadde som hovedformål å øke 
interessen for IT og teknologi blant jenter i 
3.-5. klasse. I 2016 ble NSR involvert i arrange-
mentet, ved at senteret inntok en koordineren-
de rolle på nasjonalt nivå. Samme år ble GTF 
spredt til Trondheim, Tromsø, Stavanger og 
Bergen, og i 2017 ble også Gjøvik, Lille hammer 
og Kristiansand med på laget.  

GTF samarbeidet i 2017 aktivt med store 
 aktører som SopraSteria, Accenture, Bekk, 
 Microsoft, Telia, Facebook, Finn.no, Oslo Inno-
vation Week, IKT-Norge, ODA- nettverket, 
Norway Makers og Tenk, som alle bidro på 
ulikt vis – med økonomisk støtte og/eller kvin-
nelige veiledere.  

Status 
MNT-konferansen har som formål å  fremme 
MNT-utdanningenes kvalitet og  relevans 
gjennom å bidra til forskningsbasert og 
vitenskapelige tilnærming til undervisning 
og læring – SoTL (Scholarship of  Teaching 
and Learning) – slik vi kjenner det fra 
 forskning. Interesserte inviteres til å doku-
mentere og dele sine erfaringer og arbeid for 
å fremme utdanningskvalitet. Konferansen 
arrangeres annet hvert år i samarbeid med 
 Universitets- og høgskolerådet, UHR ved 
fagstrategiske enheter for MNT-feltet, UiO 
Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, samt 
vertsuniversitetet.  

Tema for konferansen i 2017 var  «Transformative 
Education», et begrep som brukes for å beskrive 
at læring forandrer  studentens perspektiv og 
forståelse. Gjennom utdanningstiden skal 
 studenten utvikle seg fra student til profesjonell 
naturviter, teknolog eller lærer.  

Daværende kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen presenterte Stortingsmeldingen 
" Kultur for kvalitet i høyere utdanning" og 
konferansen hadde videre en aktiv form med 
parallellsesjoner og rundebordsdiskusjoner. 

Evalueringen ga svært gode tilbakemeldinger. 
Deltagerne opplevde konferansen som svært 
viktig med tanke på deres arbeid knyttet til ut-
danningskvalitet (skåre 4.8/5), erfaringsdeling 
(skåre 4.8/5) og inspirasjon til videre arbeid 
(skåre 4.3/5). 

Utvikling/veien videre 
Tilbakemeldingene er at målgruppen  ønsker 
flere slike konferansen og neste konfe ranse 
 arrangeres i Tromsø 28. - 29. mars 2019.  
Tema for konferansen er «Constructive 
 Alignment», et begrep som ofte oversettes med   
samstemt undervisning. ●

Prosjektrapportering og resultaterProsjektrapportering og resultater

Glade jenter på Girl 

Tech Fest i Oslo. 

↑

Rapport og planer 2017–2018Rapport og planer 2017–2018

3332



Styring og 

kontroll med 

virksomheten

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering 
var i 2017 direkte underlagt Kunnskaps-
departementet og kun administrativt underlagt 
Norges  teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
NTNU. Dette ble endret fra og med 1. januar 
2018, da senteret ble organisert under NTNU 
og til knyttet Fakultet for informasjonstekno-
logi og elektroteknikk.  

NSR har fem faste ansatte, samt tre  studenter 
som er midlertidig ansatt for å løse drifts-
oppgaver på hhv ENT3R, Rollemodell og 
 Velgriktig.  Senteret mottar årlige driftsmidler på 
ca 20  millioner. Organisasjonen består av leder, 
kommunikasjons ansvarlig, prosjektledere med 
ansvar for  administrasjon og videreutvikling av 
prosjektene, en administrativt ansatt og en forsker.  

I dag består organisasjonens faste ansatte av: 

• Morten Sørlie, konstituert leder 

• Guro Rørvik, rådgiver  

• Guri Schjølberg, førstekonsulent 

• Helge Brovold, seniorrådgiver og forsker 

• Marit Wangen, kommunikasjonsansvarlig  

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har en 
stab med tverrfaglig kompetanseprofil  innen 
pedagogikk, psykologi, sosiologi, stati stikk og 
kommunikasjon. Denne kompetansen,  sammen 
med vår erfaring og våre relasjoner i utdannings-
sektor og næringsliv gjør oss  kompetente til å 
lede, koordinere og videreutvikle strategier og 
tiltak som skal øke rekrutteringen til teknologi 
og realfag i Norge. ●
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Rekruttering 

til fremtidens 

næringsliv

Avsluttende kommentar

Det er ingen tvil om at endringene i arbeids-
markedet skjer raskt og at skiftningene noen 
ganger kommer overraskende på oss.  Plutselig 
var det krise i oljebransjen og petroleums-
ingeniørene, som skulle være  trygge i 
 overskuelig fremtid, var uten jobb. Media snak-
ker om roboter som overtar jobbene våre og 
om digitaliseringen som gjør at menneskelig 
arbeidskraft blir overflødig.  

Men så får oljeingeniørene jobbene sine tilbake 
og bransjen etterspør igjen mer arbeidskraft. 
 Roboter gjør ikke menneskene overflødige, 
men de frigjør menneskelig arbeidskraft slik 
at disse kan spesialisere seg og bidra med sin 
spiss kompetanse der de virkelig skaper  verdi. 
Digitali seringen minker ikke behovet for menne-
sker, utviklingen øker heller behovet for fag- og 
spisskompetanse og menneskelige ferdigheter. 

Å rådgi unge som skal ta sine utdanningsvalg er 
ikke bare enkelt når de strukturelle endringene 
skjer så fort og noen ganger også uventet. Men 
ser vi på de store utfordringene som verden står 
overfor – klima og miljø, sykdomsbekjempelse, 
sult- og flyktningekriser, bygg- og transport-
utvikling, teknologi og digitalisering, så ser vi 
at kunnskap innen teknologi og realfag inngår 
som svært viktige komponenter i arbeidet med 
disse problemstillingene.

"Evne til livslang læring" er nøkkelen i det 
fremtidige arbeidsmarkedet, sammen med 
en solid grunnkompetanse i de fagene som er 
avgjørende for et bærekraftig og konkurranse-
dyktig samfunn. 

De store, nasjonale undersøkelsene som  angår 
fremtidens kompetansebehov i nærings-
livet påpeker akkurat dette. Bedriftene 
etter spør  ingeniører innen alle realfagene, 
 IKT- kompetanse og teknologer. 

Vi i NSR bruker "Realfagskapital" som en 
samlende overbygning når vi setter retning  
for vårt arbeid med å rekruttere til  →  
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realfag og teknologi. Alt vi gjør skal for-
sterke elevers realfagskapital og øke deres  
valgkompetanse.  

Med bakgrunn i den strategiske realfags-
kapitalmodellen kan vi formulere vårt mål-
bilde på denne måten når vi skal øke realfags-
rekrutteringen i Norge:

"Vi skal øke realfagskapitalen hos våre mål-
grupper og styrke valgkompetansen blant 
 elevene som skal ta sine utdanningsvalg" 

• Vi skal gi tilgang til, enten fysisk eller digi-
talt, gode rollemodeller og relasjoner som 
kan fortelle om sin utdannelse og jobb – 
gi teknologi og realfag et ansikt og sikre 
tett kontakt mellom utdanningssektor  
og næringsliv. 

• Vi skal øke interessen for realfag og tekno-
logi både via egne tiltak slik som Velgriktig, 
Rollemodell og ENT3R, men også ved å 
støtte tiltak i andres regi. 

• Vi skal arbeide med holdningsskapende 
 arbeid – vi skal vise frem alle mulighetene 
som finnes med realfag og teknologi og 
bryte ned stereotypiene som er knyttet til 
disse fagene. 

• Vi skal bidra til økt faglig kunnskap i  realfag. 
Både gjennom ENT3R realfagstrening på 
ungdomsskole og videregående-nivå, og 
også gjennom våre strategiske samarbeids-
prosjekt i UH-sektoren der vi forsker på 
hvordan realfagene kan nå ut til flere 
personlig hetstyper og bli enda mer  attraktive 
for jenter. 

Med bakgrunn i dette målbildet utvikler 
vi nå "Foreldrehefter" som skal svare på de 
spørsmålene som foreldre har når de skal 
rådgi sine ungdommer og gjøre dem i stand 
til å ta gode valg for seg selv. Modellen for 
realfags kapital viser at foreldre kanskje er 
den aller  viktigste faktoren når det kommer 
til påvirkning av elevenes realfagskapital.  

Vi arrangerer rådgiverkonferanser om "Like-
stillingsparadokset i utdanningsvalg", for å fort-
sette arbeidet med å få flere jenter til å velge 
realfag og ha tro på at de klarer det. Fremtidens 
næringsliv står overfor komplekse problem-
stillinger og trenger heterogen og likestilt 
 arbeidskraft for å løse disse.  

Innlemmingen i NTNU knytter oss enda 
 tettere til UH-sektoren, spisskompetansen på 
rekruttering til fakultetsnivå, og gir tilgang 
til arenaer for kunnskapsdeling og erfarings-
utveksling. Samtidig er vi opptatt av å  inneha 
en nasjonal posisjon som skal være like tett 
på alle utdanningsinstitusjoner innen de real-
faglige utdanningene og fungere som en koor-
dinerende og nøytral aktør. 

Vi har stor tro på at tett samarbeid mellom 
utdanningssektor og næringsliv blir enda 
 viktigere i fremtidens arbeidsmarked. Når 
 dagens realfagsstrategi utløper i 2019, står vi 
uten en strategi fra politisk hold, noe som gir 
oss en god anledning til å utvikle en norsk 
teknologipakt, der bidragsyterne nettopp er 
næringsliv, utdanningssektor og myndigheter.  

Som et nasjonalt senter for rekruttering til 
real fag har vi en helt enestående posisjon - og 
kompetanse - til å lede dette arbeidet sammen 
med de største arbeidsgiverforeningene. Vi 
 inviterer inn alle som ønsker å bidra, for å samle 
kunnskap og erfaringer og sikre samarbeid og 
eierskap fra start. Dette mener vi skal være det 
aller beste utgangspunktet for rekruttering til 
et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt 
norsk næringsliv. Samtidig er vi opptatt av å 
opprettholde vår nasjonale posisjon og være tett 
på alle utdanningsinstitusjoner innenfor realfag 
og teknologi, og fungere som en nasjonal koor-
dinerende aktør. ●

Rekruttering og fremtidens næringslivRekruttering og fremtidens næringsliv

Rollemodell Thomas 

Baxter hadde fin 
dialog med elevene da 

han besøkte Byåsen 

videregående skole. 

→
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Årsregnskap

ÅrsregnskapÅrsregnskap

Finansiering hovedposter Budsjett Årsregnskap

Driftsmidler KD 15 667 000 15 667 000

Prosjektmidler KD ENT3R 5 000 000 5 000 000

Oppsparte midler 2 99 0000 2 990 000

Total	finansiering 23 657 000 23 657 000

Kostnadsområder Budsjett Årsregnskap

ENT3R 12 460 000 8 341 778

Rollemodell 1 242 000 903 245

Velgrikitg 1 300 000 1 222 601

Hva kan jegbli 64 000 0

Overordnet 1 222 625 1 809 825

Konferanser 1 085 000 992 826

Utdannnigsvalg 250 000 255 989

Kunnskapsutvikling 400 000 309 153

Diverse 350 000 491 449

Lønn og admin 5 450 000 4 165 000

Totale kostnader per år 23 823 625 18 491 866

Over/underskudd til oveføring neste år 0 5 331 759

Rapport og planer 2017–2018Rapport og planer 2017–2018
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Budsjett 2018

Budsjett 2018Budsjett 2018

Inntektsposter Ramme 26 800 000

Driftsmidler KD kap 280 post 51 (kontoart 3904) 16 000 000 

Prosjektmidler KD øremerket Ent3r, kap 226, post 21  
(kontoart 3903)

5 000 000 

Prosjektmidler UDIR Y-ENT3R 500 000 

Overført fra 2017 (oppsparte midler) 5 300 000 

Kostnadsområder  26 800 000 

Lønn 5400000

Generell administrasjon 720000

ENT3R 12175000

Rollemodell 1340000

Velgriktig.no 1490000

Overordnet kommunikasjon 1475000

Nettverk/konferanser 1210000

Materiell faget utdanningsvalg 260000

Kunnskapsutvikling 620000

Diverse tiltak/stimuleringsmidler 2110000

Rapport og planer 2017–2018Rapport og planer 2017–2018

9
4342



Mandat 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 
revidert pr 24.08.07: 

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering — 
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er 
direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, 
Universitets og høgskoleaavdelingen 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 arbeids livet 
og utdanningsinstitusjonene bidra til å styrke 
 stillingen til de matematiske, naturvitenskapelige 
og teknologiske  fagene (MNT-fagene) i sam-
funnet. I  arbeidet skal det legges vekt på tiltak 
som bedrer  rekrutteringssituasjonen 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 
arbeids livets behov for MNT-kompetanse på 
kort og lang sikt. Senteret skal bidra til å samle 
og videre formidle erfaringer mellom aktørene 
og sørge for å spre informasjon om MNT-fa-
genes betydning for samfunns- og velstands-
utviklingen. 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 nasjonalt kompetanse-
senter for kontakt mellom arbeidslivet og 
hele utdanningssektoren fra grunnskolen til  
høyere utdanning. 

Senteret skal: 

• Bygge opp et kontaktnettverk av ressurs-
personer innen skole, høyere utdanning og 
næringsliv for å kunne fange opp behov i 
arbeidslivet, for å kunne bistå skoler og ut-
danningsinstitusjoner med kompetanse og 
bidra til utvikling og bedre koordinering av 
rekrutteringstiltak. 

• Samarbeide tett med utdannings myndig-
heter, utdanningsinstitusjoner og nærings-
livet for å bedre koordineringen av in for-
masjons virksomheten rettet mot skoleverket 
og elever og studiesøkende ungdom og 
 voksne generelt. 

• Utvikle regionale informasjonsnettverk 
med deltagelse fra utdanningsinstitusjoner 
og arbeidsliv for å informere og motivere 
elever til studievalg innen matematikk, → 

MandatMandat Rapport og planer 2017–2018Rapport og planer 2017–2018
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seg å gjennomføre slike tiltak etter sam-
råd med departementet eller som oppdrag  
fra  arbeidslivet. 

5. Senterets samarbeidsrelasjoner  
og avgrensinger. 

Senteret skal tilrettelegge for økt samarbeid 
mellom arbeidslivet og utdanningssektoren. For 
å oppnå gode, helhetlige løsninger forutsettes 
det at senteret samarbeider med andre statlige 
organer som arbeider med beslektede problem-
stillinger. De mest sentrale i denne sammen-
heng vil være Nasjonalt senter for matematikk 
i opplæringen, Nasjonalt senter for naturfag i 
opplæringen, 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 utviklerrolle, også 
i faglige spørsmål, men skal ikke være ansvarlig 
for drift av rent faglige aktiviteter. 

6. Senterets likestillingsperspektiv. Innen 
de fleste MNT-relevante studier og yrker er 
 kvinner sterkt underrepresentert. Senteret 
skal derfor i all sin virksomhet legge et like-
stillingsperspektiv til grunn og iverksette 
tiltak for å oppnå en større grad av likevekt  
mellom  kjønnene. ●

naturvitenskap og teknologi og de yrker 
disse utdanningene leder fram til. Det skal 
arbeides spesielt for å knytte kvinnelige 
rolle modeller til disse nettverkene. 

• Søke å bygge opp en «best  practice 
»- 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 
rekrutterings spørsmål i samarbeid med  andre 
 institusjoner, organisasjoner og foretak. 

• Gi innspill og vurdere mulige fellestiltak 
med aktiviteter i regi av Forum for kompe-
tanse og arbeidsliv. Dette skal skje via 
 forumets sekretariat organisert som del av 
Voksenopplæringsinstituttet (VOX). 

2. Senteret skal legge vekt på å utvikle og 
spre relevant informasjon til elever, rådgivere 
og foresatte på nettet og ved deltagelse på ut-
danningsmesser, rådgiversamlinger og lignende. 

Som en del av dette arbeidet skal senteret 
sørge for nødvendig oppdatering av aktuelle 
nett steder som gir råd om studievalg og fram-
tidige yrkesvalg og råd om ulike rekrutterings-
fremmende tiltak. 

3. Senteret skal fungere som en felles 
møteplass og utgjøre en nasjonal «paraply » 
for tiltak som iverksettes for å styrke MNT- 
fagenes stilling i samfunnet. 

Denne koordineringen skal bidra til økt ressurs-
tilgang til rekrutteringsarbeidet 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 ekstra-
ordinære tiltak for å bedre rekrut teringen 
til spesielle studier for å dekke arbeids livets 
kompe tansebehov. Senteret skal kunne påta 
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