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Leders beretning

Leders
beretning
«Det er ingen tvil om at økt rekruttering
og økt mangfold må til for at Norge skal lykkes
i det teknologiske kappløpet.»

Årlig ser vi undersøkelser som viser at bedrifter
har stort behov for teknologisk og realfaglig
kompetanse. 2018 er intet unntak, ifølge NHOs
kompetansebarometer har 46% av bedriftene
behov for ingeniører og teknisk kompetanse
de neste fem årene. For å kunne dekke opp
dette behovet er det positivt å se at søkertallene
til teknologiske studier i 2018 økte med 5,7%.
Kvinneandelen økte også noe i 2018 innenfor
disse fagretningene. Dette viser at vi er på riktig
vei. Det er ingen tvil om at økt rekruttering og
økt mangfold må til for at Norge skal lykkes i
det teknologiske kappløpet.
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Som en del av omorganiseringen i UH-sektoren
ble NSR i 2018 innlemmet ved NTNU. Dette har
vært en fin prosess hvor vi har kommet tettere på
fagmiljøene og administrative støttefunksjoner.
I 2018 har vi videreutviklet våre prosjekter og
jobbet enda tettere med våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. I januar i fjor
inviterte vi våre samarbeidspartnere fra ulike

organisasjoner og sentre til workshop om økt
samhandling innen rekruttering til realfag.
Det jobbes bra i feltet med mange godt etablerte tiltak, men vi ser også at sektoren ville
tjent på økt samhandling. NSR har jobbet ut
ifra Teknologipaktmodellen som er etablert i
Danmark, Nederland og Estland, og som har
meget gode erfaringer med å øke samhandlingen, både nasjonalt og regionalt. Dette
arbeidet fortsatte utover høsten, og tilbakemeldingene fra deltagerne er at det er behov
for en slik måte å jobbe på også i her hjemme.
Vi vil fortsette med disse samlingene, og på sikt
vil vi forhåpentligvis jobbe etter prinsippene i
Teknologipaktmodellen også i Norge.
Videreutvikling av egne prosjekter brukte vi
også mye kapasitet på i 2018. ENT3R digital
var en pilot der elever i førsteklasse på videregående fikk muligheten til å møte mentorer
digitalt. Den digitale løsningen er stengt for
elever som bor i nærhet til campus, da vanlig →
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→
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Leders beretning

ENT3R vil være det beste valget for dem som
kan det. Vi lyktes ikke med å nå ut til så mange
vi ønsket i 2018, men vi gjør noen grep i 2019
for å se om vi kan nå ut enda bredere. Rollemodelltiltaket har også vært gjennom endringer
ved at vi prøver å gjøre skolebesøket til en del av
et større undervisningsopplegg også for elever
på VG1 studieforberedende. Dette har vi gjort i
flere år i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen,
og bruker erfaringene derfra i utviklingen av
opplegg for videregående skole. Velgriktig.
no har svært gode besøkstall og brukes aktivt
av elevene for å finne ut mer om utdanninger
og yrker innen realfag og teknologi. Sammen
med de andre tiltakene er dette med på å øke
elevenes realfagskapital og valgkompetanse.
I 2018 kjørte vi våre første konferanser med
navnet "Likestillingsparadokset i utdanningsvalg" som retter seg mot karriereveiledere i
ungdomsskole og videregående. Målet er at
konferanser og workshops med faglig innhold
skal gi karriereveilederne bedre innsikt i kjønnstradisjonelle og utradisjonelle utdanningsvalg.
Rapporter viser at denne gruppen har behov
for bedre verktøy for å jobbe med dette. Dette,
sammen med at vi jobber konkret mot foreldre
som målgruppe, gir oss en helhetlig tilnærming
til rekrutteringsfeltet. I 2018 ble det også utviklet foreldrehefter om teknologi og realfag
som skal øke foreldrenes kunnskap om disse
fagene. De distribueres via Subjectaid.no, i
ENT3R-timer, vitensentrene og via rådgivere.
Disse har vært svært populære og vi har allerede
trykket flere opplag.
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For 2019 vil de overordnende målene være å
fortsette å jobbe for å være et samlende senter
for å øke effekten av de ulike tiltakene som
finnes nasjonalt. Vi vil fortsatt ha stort fokus
på internasjonalt samarbeid. Dette gir oss unik
kunnskap og en bredere tilnærming til feltet.
Vi skal fortsette med å skalere opp de større
tiltakene våre fordi vi vet at de fungerer, samtidig som vi kommer til å prøve ut tiltak vi
mener kan gi økt mangfold til realfag og
teknologiske studier. ●
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Introduksjon til virksomheten

Introduksjon
til virksomheten

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR)
har sitt mandat fra Kunnskapsdepartementet.
NSR skal bidra til å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og yrker i Norge for å sikre
et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt
samfunn. Senteret er administrativt tilknyttet
NTNU som en egen seksjon ved Fakultet for
informasjonsteknologi og elektroteknikk.
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Senteret skal styrke de realfaglige og teknologiske
fagenes stilling i samfunnet, og bidra til at fagene
blir mer attraktive for vår primærmålgruppe
– ungdom som skal ta sine utdanningsvalg.
Vi skal utvikle, samle og spre kunnskap innen
rekruttering til realfag og teknologi, og være
en nasjonal, koordinerende aktør med ekspertkompetanse innen feltet. Vi utvikler egne arenaer
for kunnskapsutvikling og spredning, og bruker
media og digitale kanaler til å spre vårt budskap.
Vi skal ha et spesielt fokus på jenter, og bidra til
at en mer heterogen gruppe velger realfaglige
og teknologiske utdanninger og yrker for å sikre
en nyskapende og nytenkende arbeidsstyrke
i fremtiden. →
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Modellen for realfagskapital er vårt faglige
utgangspunkt

Realfagskapitalmodellen gir retning for hvilke
tiltak vi skal utvikle og for hvordan vi skal
videreutvikle eksisterende tiltak. ENT3R
påvirker flere av dimensjonene i modellen –
kunnskap og interesser gjennom leksehjelp og
forsøk, relasjoner og holdninger gjennom mentorene. Rollemodellene som besøker skolene
gir elevene nye relasjoner innen realfag og
øker interessen hos elevene, mens Velgriktig
fokuserer på å vise frem ”de nye realfagsjobbene”
og på den måten endre de stereotypiske holdningene som er knyttet til realfag og teknologi.

Modell 1
Realfagskapital
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I fjor presenterte vi realfagskapital (science
capital) som et faglig ståsted for arbeidet vi
gjør. Begrepet kommer fra forskere ved King’s
Collage i London og presenterer fire dimensjoner som gir en indikasjon på hvor sannsynlig
det er at eleven velger realfag og teknologi;
kunnskaper om realfag, holdninger til realfag,
relasjoner og interesser. Jo høyere realfagskapital – jo høyere sannsynlighet er det for at
eleven velger realfag og teknologi (STEMfag) i videregående skole og høyere utdanning.
Vi må derfor etterstrebe å øke disse faktorene
dersom vi skal øke rekrutteringen til realfaglige
utdanninger i Norge. Vårt mål er likevel ikke
at ”alle” skal velge realfag, men at alle skal ha
høy nok realfagskapital til å ta velbegrunnede,
kunnskapsbaserte utdanningsvalg.

NSR har et bredt mandat som krever en
organisasjon med heterogen kompetanse og
evne til å utvikle og drifte tiltak av ulik karakter. Våre ansatte har utdannelse og bakgrunn
innen pedagogikk, psykologi, sosiologi, historie,
biologi, forskning og kommunikasjon. ●
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Modell 2
Organisasjonskart

Morten Sørlie
Senterleder

Helge Brovold
Seniorrådgiver
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Guri Schjølberg
Førstekonsulent

Guro Rørvik
Rådgiver

Marit Wangen
Kommunikasjonsansvarlig

Silje Wolff
Rådgiver
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Status og analyser

Status
og analyser

3.A Status rekruttering til realfag

I tråd med regjeringens nåværende realfagsstrategi, «Tett på realfag – Nasjonal strategi
for realfag i barnehagen og grunnopplæringen
2015-19», starter arbeidet med å vekke
barns realfagsinteresse allerede i barnehagen.
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, og dette
kapitlet vil derfor måle og vurdere realfagsinteresse/innsats fra ungdomsskole og oppover
i utdanningssystemet.
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Ungdomsskole:
I 2015 nådde norsk skole et bunnivå, da hele
42% endte opp med karakteren 1 eller 2 på
matematikkeksamen på 10. trinn. Siden
den gang har utviklingen gått i svært positiv
retning. I 2016 var tallet nede i 27%, i 2017
var tallet 22% og i 2018 endte 19% opp med
de to dårligste karakterene i matematikk. Å
beherske matematikk er av avgjørende betydning for et utdanningsløp innen realfag,
og denne utviklingen er derfor svært gledelig.
Den samme, positive trenden gjør seg gjeldende

når vi ser på snittkarakteren i faget på 10. trinn,
skriftlig eksamen. I 2015 var snittkarakteren
2,9, mens den i 2018 hadde steget kraftig til
3,6. Jentene er marginalt bedre enn guttene,
med en snittkarakter på 3,7.
Videregående skole:
Gjennomsnittlig starter ca. 75 000 elever på
videregående skole hvert år. Av disse startet 53%
på et studieforberedende utdanningsprogram
i 2018, derav 39% på studiespesialisering.
47% startet på yrkesfag. På VG2 velger elevene hvilket programområde de vil ta innenfor
utdanningsprogrammet de går på. Av elevene
på studiespesialisering valgte 41% av elevene
i 2017 realfag. Dette er en svak nedgang fra
2016, hvor andelen var 42%.
Idet elevene på studiespesialisering starter på
vg1, må de også velge mellom praktisk (1P)
eller teoretisk (1T) matematikk. Dette valget
er av avgjørende betydning for hvilken studieretning elevene kan ta i vg2. →
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Andel av elevene som velger 1T og trend de siste årene
Det er flere jenter en gutter som tar studiespesialiserende, dette gjør at selv om det er flest jenter som tar
1T, så er andelen av guttene som velger 1T er en del høyere enn andelen av jentene som gjør det samme.
Disse redusert noe siden skoleåret 2013-2014.

Matematikk 1T

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

54,4 %

54,9 %

51,7 %

47,6 %

48,0 %

49,9 %

Gutter

47,1 %

47,0 %

44,9 %

44,8 %

44,5 %

45,8 %

Alle

50,4 %

50,6 %

47,9 %

46,0 %

46,1 %

47,7 %

Antall

18 610

18 710

17 811

18 422

17 754

18 048

Tallene viser andelen av elever på studiespesialiserende linjer som valgte 1T matematikk på VG1 skoleårene 2013-2014 til 2018-2019.
*Merk at det er en liten andel elever som verken tar 1P eller 1T, men som tar andre matematikkfag, f.eks R1 på VG1.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Valg 1T

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

47,1 %

47,0 %

44,9 %

44,8 %

44,5 %

45,8 %

Gutter

54,4 %

54,9 %

51,7 %

47,6 %

48,0 %

49,9 %

7,4 %

7,9 %

6,8 %

2,8 %

3,5 %

4,1 %

Differanse

Tallene viser summert andelen av gutter og jenter på studiespesialiserende VG1 som valgte T1 skoleårene 2013-2014 til 2018-2019.
*Merk at det er en liten andel elever som verken tar 1P eller 1T, men som tar andre matematikkfag, f.eks R1 på VG1.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Trend 1T

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

50,4 %

50,6 %

47,9 %

46,0 %

46,1 %

47,7 %

Endring siste år

0,2 %

−2,7 %

−1,9 %

0,0 %

1,6 %

Endring siden 2013–2014

0,2 %

−2,5 %

−4,4 %

−4,3 %

−2,7 %

Andel elever som velger 1T

Tallene viser andelen av elever på studiespesialiserende linjer som valgte 1T matematikk på VG1 skoleårene 2013-2014 til 2018-2019.
Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Andel av elever som valgte R1 og trend de siste årene
Om vi ser på valg av R1 matematikk de siste årene så ser vi at andelen elever som velger R1 har
falt siden skoleåret 2013 – 2014. Det er positivt at differansen mellom andelen jenter og andelen
gutter som velger R1 er redusert i denne perioden, selv om det fremdeles er store forskjeller.

Matematikk R1

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

34,9 %

34,8 %

33,5 %

30,9 %

29,2 %

29,5 %

Gutter

22,3 %

22,5 %

20,6 %

21,2 %

20,7 %

19,7 %

Alle

28,1 %

28,1 %

26,5 %

25,6 %

24,5 %

24,1 %

9 320

9 437

8 994

8 760

9 024

8 558

Antall

Tallene viser summert andelen av elevene på studiespesialiserende VG1, VG2 og VG3 som tok R1 skoleårene 2013-2014 til 2018-2019.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Valg R1

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

22,3 %

22,5 %

20,6 %

21,2 %

20,7 %

19,7 %

Gutter

34,9 %

34,8 %

33,5 %

30,9 %

29,2 %

29,5 %

Differanse

12,6 %

12,2 %

12,9 %

9,6 %

8,6 %

9,8 %

Tallene viser summert andelen av gutter og jenter på studiespesialiserende VG1, VG2 og VG3 som valgte R1 skoleårene 2013-2014 til 2018-2019.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Trend R1

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

28,1 %

28,1 %

26,5 %

25,6 %

24,5 %

24,1 %

Endring siste år

0,0 %

-1,6 %

-0,9 %

-1,0 %

-0,5 %

Endring siden 2013–2014

0,0 %

-1,6 %

-2,5 %

-3,5 %

-4,0 %

Andel elever som velger R1

Tallene viser utviklingen av andelen av elevene på studiespesialiserende VG1, VG2 og VG3 som valgte R1 skoleåret 2013-2014 til 2018-2019.
Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Andel av elever som valgte R2 og trend de siste årene
Når vi ser på valg av R2 matematikk de siste årene så ser vi at andelen elever som velger R2 har falt noe siden
skoleåret 2013 – 2014. Det er positivt at differansen mellom andelen jenter og andelen gutter som velger R2 er
redusert i denne perioden, selv om det fremdeles er ganske store forskjeller mellom andelen gutter og andelen
jenter som velger R2.

Matematikk R2

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

19,5 %

20,2 %

20,0 %

18,7 %

17,9 %

17,9 %

Gutter

9,6 %

10,4 %

10,0 %

9,2 %

10,1 %

10,2 %

13,9 %

14,6 %

14,4 %

13,4 %

13,5 %

13,5 %

6 345

6 797

6 708

6 273

6 385

6 438

Alle
Antall

Tallene viser summert andelen av elevene på studiespesialiserende VG1, VG2 og VG3 som tok R2 skoleårene 2013-2014 til 2018-2019.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Valg R2

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

9,6 %

10,4 %

10,0 %

9,2 %

10,1 %

10,2 %

Gutter

19,5 %

20,2 %

20,0 %

18,7 %

17,9 %

17,9 %

9,9 %

9,8 %

9,9 %

9,5 %

7,8 %

7,7 %

Differanse

Tallene viser summert andelen av gutter og jenter på studiespesialiserende VG1, VG2 og VG3 som valgte R2 skoleårene 2013-2014 til 2018-2019.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Trend R2

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

13,9 %

14,6 %

14,4 %

13,4 %

13,5 %

13,5 %

Endring siste år

0,7 %

-0,3 %

-1,0 %

0,1 %

0,1 %

Endring siden 2013-2014

0,7 %

0,4 %

-0,6 %

-0,5 %

-0,4 %

Andel elever som velger R2

Tallene viser utviklingen av andelen av elevene på studiespesialiserende VG1, VG2 og VG3 som valgte R2 skoleåret 2013-2014 til 2018-2019.
Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Andel av elever som velger Kjemi 2, Biologi 2, Fysikk 2
Tabellene under viser andelen av elevene som tar Kjemi 2, Fysikk 2 og Biologi 2. I Kjemi 2 og
Biologi 2 ser vi at gutteandelen er gått noe ned de siste fem årene, samtidig som jenteandelen har
økt i samme periode. I Fysikk 2 ser vi en nedgang blant både gutter og jenter de siste fem årene.

Kjemi 2

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

11,3 %

12,8 %

12,2 %

12,2 %

12,7 %

13,5 %

Gutter

10,8 %

11,0 %

10,9 %

10,7 %

10,8 %

9,7 %

Alle

11,1 %

12,0 %

11,6 %

11,5 %

11,9 %

11,9 %

Tallene viser summert andel av elevene på studiespesialiserende linjer som velger Kjemi2 på VG1, VG2 og VG3.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Biologi 2

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

10,8 %

11,2 %

10,9 %

12,1 %

11,5 %

11,9 %

Gutter

6,3 %

6,3 %

6,1 %

6,7 %

6,3 %

6,0 %

Alle

8,8 %

9,0 %

8,8 %

9,7 %

9,2 %

9,3 %

Tallene viser sumert andel av elevene på studiespesialiserende linjer som velger Kjemi2 på VG1, VG2 og VG3.
*Merk at andel av elevene er funnet ved å summere andelen som tar R1 på VG1, VG2 og VG3.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fysikk 2

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Jenter

4,9 %

5,2 %

4,7 %

4,2 %

4,1 %

4,6 %

Gutter

15,8 %

16,5 %

15,8 %

14,6 %

13,1 %

12,8 %

9,6 %

10,8 %

9,5 %

8,8 %

8,0 %

8,1 %

Alle

Tallene viser sammenlagt andel av elevene på studiespesialiserende linjer som velger Kjemi2 på VG1, VG2 og VG3.
*Merk at andel av elevene er funnet ved å summere andelen som tar R1 på VG1, VG2 og VG3.
Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Karakterer VGS
Vi ser at jentene har bedre gjennomsnittskarakterer en guttene i 1T, Biologi 2 Fysikk 2, R1 og R2.
I kjemi er det omtrent likt mellom kjønnene.

Matematikk 1T

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

Jenter

4

4

4,1

4,1

4

Gutter

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

Differanse

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

Jenter

4,1

4,1

4,2

4,2

4,3

Gutter

3,9

3,8

3,9

4

4

Differanse

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

Jenter

4,1

4,1

4,2

4,4

4,5

Gutter

3,8

3,7

3,8

4

4,1

Differanse

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

Tallene viser gjennomsnittskarakter til jenter og gutter som tok 1T.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Matematikk R1

Tallene viser gjennomsnittskarakter til jenter og gutter som tok R1.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Matematikk R2

Tallene viser gjennomsnittskarakter til jenter og gutter som tok R2.
Kilde: Utdanningsdirektoratet
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2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

Jenter

4,1

4

4

4,2

4,2

Gutter

4

3,9

3,9

4

4,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

Jenter

4

4

4,1

4,1

4,1

Gutter

3,9

4

4

4,1

4,1

Differanse

0,1

0

0,1

0

0

2013–14

2014–15

2015–16

2016–17

2017–18

Jenter

4,2

4,1

4,2

4,3

4,3

Gutter

3,7

3,9

3,9

4

4

Differanse

0,5

0,2

0,3

0,3

0,3

Differanse

Tallene viser gjennomsnittskarakter til jenter og gutter som tok Fysikk2.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kjemi 2

Tallene viser gjennomsnittskarakter til jenter og gutter som tok Kjemi2.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Biologi 2

Tallene viser gjennomsnittskarakter til jenter og gutter som tok Biologi2.
Kilde: Utdanningsdirektoratet
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Status realfag i videregående skole
Generelt ser vi en nedgående trend i elevers
valg av realfagsmatte. Matematikk 1T, R1
og R2 har hatt en nedgang i andelen elever
som velger fagene de siste fem årene. Det er
positivt at andelen elever som velger 1T gikk
opp i skoleårene 2017-2018 og 2018-2019. Vi
ser også at andelen elever som velger R2 har
holdt seg stabilt de siste tre årene.
Når det kommer til gutter og jenters valg av
matematikk så ser vi at en klart større andel
gutter enn jenter velger realfagsmatematikk. I
skoleåret 2018-2019 valgte 17.9% av guttene
R2, mens kun 10,2% av jentene valgte R2.
Vi ser at denne forskjellen øker hver gang
elevene velger fag.
Når vi ser på tall fra skoleåret 2018-2019 så
ser vi at andelen av gutter som valgte 1T var
9 % større enn andel av jenter som valgte det.
Samme år var andelen gutter som valgte R1
50% større enn andelen jenter som valgte R1,
og for R2 var den 75 % større. Dette avslører
at det er flere jenter enn gutter som velger bort
matematikk underveis i skolen. Vi ser at differansen mellom gutter og jenters valg innen
realfagsmatematikk har blitt noe redusert de
siste årene, men fortsatt er det for mange jenter
som velger bort R-matematikk. Det er viktig
at vi klarer å få flere jenter til å velge avansert
matematikk, samtidig som vi må klare å snu
den negative trenden ved at færre elever velger
R-matematikk i videregående. →
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Høyere utdanning:
De siste årene har rekordmange søkt opptak
ved høyere utdanning, og i 2018 viste opptakstallene en økning på hele 4,7% i forhold til
året før. Kvinneandelen har de siste årene ligget
stabilt like under 60%.

kjønnsbalansen, der om lag hver fjerde søker
i 2018 var en kvinne – sammenlignet med et
tilsvarende tall på 16% for 2009.

Når det gjelder søkertallene til realfaglige
og teknologiske utdanninger, så viser tallene
igjen en positiv utvikling – etter stagnasjon
og tilbakegang for enkelte studieretninger i
forbindelse med oljekrisen i 2014/2015. Det
er i 2018 størst prosentvis økning i søkermassen
til informasjonsteknologiske fag. Antall førstevalgsøkere innen denne fagretningen økte med
21,6% fra året før.
I 2017 var økningen på 30,7%, så vi ser her en
markant og sterk trend som peker i retning
av økt interesse for informasjonsteknologiske studier. Innen denne fagretningen ser
vi også en tydelig forbedring når det gjelder

Innen de andre teknologi- og realfagene ser
vi også positive tendenser, vi har en økning på
3,6% for ingeniørfag og 7,3% for siving-fagene.
Søkertallene til de klassiske realfagene er svakt
svekket, med en tilbakegang på om lag 6% fra
forrige år.
Tallene i tabellen gjenspeiler utviklingen fra
videregående skole, der guttene velger de mest
teoretiske realfagene (fysikk og matematikk)
mens jentene foretrekker «mykere» fag som
biologi og kjemi. Jenteandelen innen 5-årig
master i teknologi (siv.ing-fagene) har de siste
ti årene økt med 5%, mens tallene har vært mer
stabile innen ingeniør-fagene (om lag 17-18%
jenteandel). Realfagene fortsetter å ha en
ganske jevn kjønnsbalanse, med en jenteandel
i 2018 på 51,3 %.

Førstevalgssøkere totalt
År

Våren 2013

Våren 2014

Våren 2015

Våren 2016

Våren 2017

Våren 2017

Antall søkere totalt
(alle studieretninger)

117 200

119 200

127 929

132 021

135 587

142 004

Andel og antall som har
realfag som førstevalg

16,8 %
19 719

17,5 %
21 039

17,0 %
21 842

16,2 %
21 436

16,5 %
22 321

16,8 %
23 851

Kilde: Samordna opptak

Førstevalgsøkere til matematikk, naturfag og teknologifag
År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Informasjonsteknologi

2 749

2 955

3 473

3 709

4 846

5 892

Realfag

3 485

3 838

4 274

4 264

4 246

3 982

Teknologiske fag

13 485

14 246

14 095

13 463

13 229

13 997

Sum

19 719

21 039

21 842

21 436

22 321

23 851

Kilde: Samordna opptak
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[1]
SSB: Dette er Norge 2018
[2]
SSB: Dette er Norge 2018
[3]
Indikatorrapporten 2018
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Kjønnsforskjeller i høyere utdanning og i
yrkeslivet:
Seks av ti som tar høyere utdanning er jenter, og
kvinner utgjør 47% av arbeidsstyrken. [1] Men
til tross for disse positive tallene, er det fortsatt
et faktum at både menns og kvinners yrkesvalg
fortsatt er nokså tradisjonelle. Typiske kvinneyrker er fortsatt førskole- og grunnskolelærere,
sykepleiere og renholdere, mens typiske mannsyrker eksempelvis er håndverkere, vaktmestere,
sjåfører og ingeniører. Kjønnsstereotypene
gjenspeiles i gjennomsnittlig inntekt, der en
kvinne fortsatt kun tjener 87% av mannens
inntekt. [2]

Likevel ser vi at de fleste professorer fortsatt
er menn. [3]

I Indikatorrapporten som årlig utgis av
Forskningsrådet, viser tallene at 43% av
Norges befolkning i dag har høyere utdanning.
På 1980-tallet stod kvinnene for om lag 10% av
avlagte doktorgrader, de siste årene har kjønnsforskjellene utjevnet seg kraftig ved at kvinner
nå står for ca. 50% av doktorgradsbesvarelsene.

På internasjonalt nivå kan Norge på mange
måter betraktes som et foregangsland når det
gjelder likestilling. I World Economic Forums
likestillingsundersøkelse «Global Gender Gap
Report 2018» beholder Norge fjorårets andreplass, igjen slått av Island. Likelønn, høy grad av
yrkesaktive kvinner og stor kvinnelig deltagelse
innen høyere utdanning er faktorer som gjør
at vi scorer høyt. Relativt dårlig kjønnsbalanse
innen bransjene “engineering, manufacturing
and construction” samt “natural sciences,
mathematics and statistics” skiller seg ut med
negative markører i en ellers positiv statistikk. →

Førstevalgsøkere våren 2008–2018
Kvinneandel
Våren 2008 i %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

Realfag

49,7

47,5

50,6

49,5

49,5

48,4

50,6

50,8

47,5

50,2

51,3

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

30,7

Ingeniør

17,4

16,8

16,5

16,9

19,6

21,2

20,8

20,7

17,3

17,1

17,6

Informasjonsteknologi

19,3

16,2

17,6

16,5

16,8

16,6

16,8

17,9

19,8

22,5

24,2

Maritime fag

14,9

12,9

14,9

13,7

14,7

15,8

15,1

15,8

11,6

17,9

12,2

Medisin

63,6

64,4

65,0

64,5

65,4

68,7

68,5

70,8

70,9

69,2

68

Odotologi

81,4

77,4

79,5

78,6

82,0

81,1

81,0

79,1

80,1

78,1

77,2

Veterinær

93,7

92,5

92,6

93,0

92,2

92,8

92,3

91,8

91,1

90,4

90,1
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3.B Kompetansebehov og fremtidens
arbeidsmarked

20 prosent at de hadde bruk for dataingeniører,
men andelen av bedrifter som oppgir å ha
behov for dette nå er 30 prosent.

Å velge yrke når man er 15-16 år er ikke lett.
Avisene er tidvis fulle av artikler om yrker som
forsvinner, robotisering og om ”nye” yrker som
man ikke vet om enda. Heldigvis trenger man
ikke å tenke sånn – at man velger et yrke for
livet allerede som ung tenåring. Man skal legge et grunnlag for livslang læring i arbeidslivet. Utdannelsen skal gi elevene en grunnkompetanse som tilrettelegger for videre læring
og utvikling gjennom jobb.
Arbeidsmarkedet etterspør realfagog teknologikompetanse
Arbeidsmarkedet har lenge vært preget av
hyppige endringer. Et høyt omstillingstempo er
et sunnhetstegn. Mange av de nye produktene
og bedriftene er såkalt ”vektløse” – digitale
og teknologiske, og krever ikke store inngangskostnader i form av utstyr og hardware.
Dette gir muligheter til raske tilpasninger og
nye muligheter – så lenge arbeidsstyrken har
riktig kompetanse. Menneskenes kompetanse
blir vår viktigste ressurs og da gjelder det å styre
mot et kompetansegrunnlag som legger til rette
for kontinuerlig læring og utvikling.
NHO’s Kompetansebarometer avdekker at
60 prosent av norske bedrifter har et udekket
kompetansebehov og 40 prosent sier at de har
tapt kunder eller markedsandeler på grunn av
dette. Så mange som 46 prosent av bedriftene
oppgir at de har behov for ingeniører og teknisk
fagkompetanse i årene som kommer. Andelen
som etterspør håndverkere er 53 prosent og
på en tredjeplass følger etterspørselen etter
kompetanse innen samfunnsfag, juridiske fag,
økonomiske og administrative fag.
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Elektroingeniører er aller mest etterspurt blant
de spurte bedriftene når det gjelder hvilke
ingeniørutdanninger de antar å ha behov for.
Deretter følger behovet for ingeniører innen
bygg, maskiningeniører, dataingeniører og
prosessingeniører. Den største økningen finner
vi blant dataingeniørene. I 2015 oppga rundt

Behovet for ingeniører er aller størst blant
bedriftene i landsforeningene Norsk olje og
gass og Energi Norge. Bryter vi ned ingeniørutdanningene ser vi at dataingeniører er mest
etterspurt blant bedriftene i Mediebedriftenes
Landsforening og Abelia. Behovet for elektroingeniører er størst blant bedriftene i Nelfo og
Energi Norge. Prosessingeniørene er mest etterspurt av bedriftene i NHO Mat og Drikke og
Sjømat Norge, men også hos Norsk olje og gass
og Norsk Industri. Maskiningeniørene er etterspurte i NHO Sjøfart, NHO Luftfart og Norsk
Industri (NHO’s kompetansebarometer).
Kompetansebarometeret viser også at de
bedriftene som har behov for realfaglig og
teknologisk utdannede etterspør denne fagkompetansen på bachelor- og mastergradsnivå og på fagskolenivå. Etterspørselen er
lav på doktorgradsnivå, eller direkte fra
videregående skole.
IKT Norges ”Framtidstanken” beskriver ”et
skrikende behov” for teknologikompetanse
i digitale næringer, næringsliv og offentlig
sektor. Og dette behovet kommer til å øke.
Rapporten melder om at selv en mangedobling av antall studieplasser ikke vil dekke
fremtidens behov for denne type kompetanse.
Spesielt stor er etterspørselen etter kompetanse
innen IT-sikkerhet, dataanalyse, kunstig
intelligens, systemutvikling, programmering
og blockchain-teknologi. I tillegg presiseres
etterspørselen etter annen fag- og profesjonskompetanse i kombinasjon med digital spisskompetanse. Et tydelig bevis på at teknologien
preger alle bransjer.
Realfag og teknologi for et konkurransedyktig og bærekraftig samfunn.
Selv om vi ikke vet navnet på alle jobbene som
finnes om 10 eller 20 år, så vet vi om mange
av utfordringene som tiden må løse. Miljøog klimakriser, utfordringer innen transport,
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digitalisering, it-sikkerhet, mat og helse,
energiforsyning, bygg og anlegg. Kompetanse
innen realfag og teknologi vil være avgjørende
for å løse disse problemene i en arbeidsstyrke
med en heterogen og likestilt sammensetning.
Fremtidens team må være nyskapende og
kreative og bestå av både kvinner og menn, og
en bredde av personlighetstyper.
Rekrutteringsoppgaven til realfag og teknologi
er kanskje viktigere enn noen gang. Mange unge
vet ikke om de mulighetene som finnes innen
fagene, og Norge trenger sårt denne kompetansen for å videreutvikle vår konkurransedyktighet. Jentene må løftes frem, og vi må
vise hvordan man med realfag og teknologi kan
være med på å løse samfunnsutfordringene vi
har, og forme fremtiden. ●
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Kilder:
IKT Norge Fremtidstanken.
IKT næringens forslag til digital
kompetansegrep.
NHO Kompetansebarometeret.
NHO Fremtidens arbeidsliv.
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Samarbeid
med UH-sektor
Den økonomiske velstanden i de vestlige
industrialiserte land er i stor grad båret fram
av bevisst satsing på vitenskap og realfag.
I begynnelsen av det 21. århundre ser vi at
den samme teknologidrevne ambisjon om
vekst sprer seg til mange nye land, og spesielt
til land i Asia. Konkurransen mellom de
vestlige etablerte industrinasjoner og de nye
økonomiene, skjerpes dag for dag, samtidig
som den nye situasjonen skaper en politisk
bekymring hos tilhørende myndigheter om
holdbarheten til landets økonomiske vekst
og framtid. Denne situasjonen reiser også
et ubehagelig spørsmål om den langsiktige
bærekraften av summen av en slik global og
forsterket satsing på en industrialisert utnytting
av naturressursene. UH-sektoren med sitt ansvar for å rekruttere og utdanne framtidens
ingeniører og «STEM-vitere», vil, ifølge en
forskningsrapport utarbeidet av US Academy
of Engineering, «Adapting Engineering to the
New Century», framover måtte kunne oppfylle helt nye viktige tilleggskrav knyttet til
STEM-undervisningen. Og dette nettopp for
å utvikle en STEM-kompetanse som oppfyller
krav til helhetlig bærekraft og ambisjonen om
å lykkes innenfor den allerede etablerte globale
økonomiske utfordringen.
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Nye tilleggsferdigheter som nevnes som
vesentlige også for STEM-vitere, utenom de
tradisjonelle kravene til matematikk, naturfag og teknologi, er forventninger til en viss

hevet kompetanse og interesse for kreativitet
og design, samspill og samarbeid, økologi og
bærekraft, økonomi og samfunnsforståelse,
etiske og estetiske sider av produktutvikling.
I tillegg forventes det en kapasitet til å kunne
bidra faglig inn i diskusjoner med et kritisk og
balansert blikk på teknologiens muligheter og
sikkerhetsutfordringer. En slik antroposentrisk
vending innenfor STEM-fagene som det pekes
mot i rapporten, er ikke bare interessant med
tanke på at vi med en slik dreining vil kunne
trenge en bredere interesseoppmerksomhet og
et større og mer variert utvalg i rekrutteringen
til STEM-fagene. Reprofilering av STEMfagenes innhold som vi ser konturene av, vil
trolig kunne skape en større kognitiv interesse
fra flere med en annen inngang eller motivasjon
for et STEM-studie framover. Og derved også et
utvidet rekrutteringsgrunnlag for STEM-fagene.
En forutsetning for å lykkes med et slikt
prosjekt er selvfølgelig avhengig av at STEMutdanningsinstitusjonene klarer å møte nye krav
til pedagogikken i møtet med et større mangfold av kognitive typer, verdier og personligheter. Gjennom vår analyse av dataene fra ca.
100.000 besvarelser på Utdanningstesten, ser
vi at samsvaret mellom studentenes kognitive
profiler og potensiale, sett opp mot de nye
kompetansekravene som skisseres, egentlig ikke
trenger å forbli problematiske dersom undervisningen tilpasses og utvikles. En bevisst pedagogisk fokusering på å møte de nye kravene kan
trolig medføre en historisk mulighet til å endre →
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eller oppheve den tradisjonelt skjeve kjønnsbalansen mellom humaniora og STEM-fagene.
En slik antroposentrisk vending der økt vektlegging av operative verdier knyttet til kreativitet, altruisme, gruppearbeid, økologi og
samfunnsnytte trekkes inn både i det realfaglige
oppgavefokus, dens undervisningsform og
mestringskrav, synes spesielt å kunne tiltrekke flere jenter til å STEM-fagene, og gjøre
fagene langt mer interessante og attraktive for
denne gruppen.

tradisjonelt realfaglig undervisningsopplegg,
har fra 2004 og fram til i dag medført at
prosentandelen av jenter som har gjennomført en BA innenfor ingeniørfagene har steget
fra 20% jenter i 2004 til over 50% i 2017. I
tillegg har over 90% av studentene fullført
utdannelsen innenfor normert eller kortere tid,
(jfr. American Society for Engineering Education, 2018). NRS har hatt studieopphold og
innledende samtaler om å formalisere et samarbeid med Dartmouth College rundt utveksling av erfaring og opplegg. Ikke minst kan det
være ønskelig å benytte deres ressurspersoner
inn mot framtidige konferanser og arenaer for
kunnskap- og erfaringsutveksling.

At våre statistiske analyser er korrekte, fikk
vi en klar bekreftelse på ved vårt besøk ved
Dartmouth College, et av de høyest rangerte
universiteter innenfor den såkalte Ivy League
universitetene i USA. Dartmouth College
har allerede implementert en slik utvidet
STEM-profil i sin rekruttering og undervisning. Det gradvise økende brudd med et

Ved gjennomgangen av våre data fra Utdanningstesten, fant vi at studenter og skoleelever
har helt ulike opplevelser fra, eller meninger
om, hvilke pedagogiske rammevilkår som må
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oppfylles for at deres læring skal optimaliseres
slik at STEM-fagene skal bli interessante og
mulige å mestre, og slik kunne framstå som
en realistisk mulig utdanning eller et framtidig
yrkesvalg. Gjennom en multivariat statistisk
analyse av data, fant vi signifikante mønstre
mellom kombinasjoner av variabler knyttet
til personlighet/kognitiv type, til yrke/skoleinteresser, til den form for undervisning de
mente de lærte best gjennom og det forhold
de har/hadde til matematisk orienterte fag i
skolen. Resultatene fra våre analyser og ikke
minst de konkrete endringer i undervisningsoppleggene som dette allerede har bidratt til ved
noen utvalgte norske universiteter, er blitt presentert på internasjonale STEM-konferanser
både i Kyoto, Dartmouth og Boston.

hvor studenter som ønsket det ble tilbudt en
alternativ problembasert/prosjektbasert inngang til faget beregnet på mer kontekstuelle
og kreative/intuitive typer. Statistikkopplegget
hadde for øvrig også to andre mulige løp til
eksamen, kollokvieløpet (gruppeorienterte)
og det individuelle (trad. forelesningsorienterte). Studentene valgte selv om de ville følge
STAT101 eller et av de to løpene i STAT100.
Valget gjorde de etter en innføring i kognitive
typer og ved bruk av Utdanningstesten før eget
valg av kursalternativ. Eksamensresultatene var
i alle gruppene tilfredsstillende, og i STAT101
var det ingen stryk.

Konferansen i Boston er en del av en serie
konferanser som arrangeres av organisasjonen
«Learning & the Brain» hvis målsetting er å
etablere en internasjonal faglig felles plattform for ansvarlige innenfor utdanning til
å kunne utveksle tanker, erfaring og forskning i samspill med ny innsikt knyttet til
læring og pedagogikk brakt fram gjennom
nevrovitenskapelige og kognitiv psykologisk
forskning. Representanter fra universiteter
og høyskoler fra over 80 ulike land deltok på
konferansen. Vår tilnærming fikk oppmerksomhet ved at vi kunne presentere både empiri fra
vår forskning rundt STEM-fagene, og dessuten
kunne vise til forskningsresultater hentet fra
vårt samarbeid med å utnytte ny innsikt i konkrete undervisningopplegg i vårt samarbeid
med NTNU og NMBU. Bostonkonferansens
nevrokognitive vitenskapelige læringsfokus og
Dartmouth-oppskriften for faktisk å kunne
lykkes med å få 50% andel jenter til å både
velge, og over 90% til å gjennomføre sine
STEM-studier ved et Ivy League universitet,
peker alle mot de samme tre pedagogiske bærebjelker vi selv har avdekket i vår forskning.
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I vårt samarbeidprosjekt med NMBU ble det i
2018 opprettet en pilotstudie med et eget introduksjonskurs i det obligatoriske faget statistikk
(STAT101) ved siden av det tradisjonelle,

For øvrig er senteret i gang med et samarbeid
med Vitenparken ved NMBU for å se på
sammenhengen mellom oppmerksomhetsnivå
(målt ved ansiktsgjenkjenning, eye-tracking
og puls/svette) og kognitive typer. Studenter
presenteres for undervisningsmateriell med
samme type læringsutbytte, men presentert på
ulike måter som hypotetisk skal gi ulik respons
for ulike kognitive typer. Dette arbeidet vil
fortsette i 2019. ●
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Internasjonalt samarbeid

Økt internasjonalt samarbeid var et av de viktigste
målene vi satt oss for 2018. Årsaken er at senteret
har stort utbytte av kunnskaps- og erfaringsdeling
med aktører som jobber med samme felt i andre
land. Nye impulser er utelukkende positivt for
senteret, og vi ser også at andre internasjonale
aktører er interessert i hvordan vi jobber.
Vi begynte 2018 med studietur til Danmark
for å treffe Engineer the Future som har mange
likhetstrekk med vårt senter. Det resulterte i
flere treffpunkter hvor vi har delt erfaringer.
Høsten 2017 ble vi med i styringsgruppen i
EU STEM Coalition som har resultert i økt
kompetanse for hele senteret. Blant annet
deltok senterleder på paneldebatt ved lansering
av den ungarske STEM plattformen. Dette var
en invitasjon basert på vår erfaring med hvordan Norge jobber med Realfagstrategien.
Videre har vi deltatt på flere treffpunkter med
blant annet samarbeidspartnere i USA, Ungarn,
Sverige og Nederland. I tillegg har aktører vært
på besøk hos oss både for å se hvordan vi jobber
med rådgivere som lærere og for å se hvordan vi
jobber med kommunikasjonsaktiviteter mot unge.
Gjennom 2018 har vi deltatt i flere søknader
opp mot EU og Nordisk ministerråd sammen
med flere av våre internasjonale samarbeidspartnere. Av disse er det spesielt interessant
å nevne et samarbeidsprosjekt vi har med
Chalmers Tekniske Høgskola som har utviklet
et kortspill som skal gi elever økt refleksjon
rundt Co2 og vårt forbruk av mat, klær og
flyreiser. Hvis dette får støtte vil det kobles
opp mot rollemodell-tiltaket og ENT3R. EU
STEM Coalition har fått gode evalueringer og
har blitt anbefalt om å søke om ny finansiering.
Vi vil her delta som best practice partners, og
som del av styringsgruppen i det nye prosjektet
EU STEAM Coalition.
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Vi ser at kunnskapen, erfaringene og nettverkene vi tar med oss tilbake fra de internasjonale møtestedene er avgjørende for at NSR
skal være et ledende nasjonalt kompetansesenter for rekruttering til realfag og teknologi. ●
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6.A ENT3R
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Intro
ENT3R realfagstrening skal styrke elevers
kunnskap innenfor realfagene og øke rekrutteringen til utdanningene innen realfag og
teknologi. I ENT3R får elevene hjelp til å
mestre realfagene, og de blir kjent med mentorene som rollemodeller. Elevundersøkelsene
viser at mentorene har god effekt på elevenes
holdninger og at forsøkene og eksperimentene
de gjør i timene øker elevenes interesser
for realfag. Hvert semester arrangeres det
elevkvelder der elevene får se hvordan realfagene brukes i virkeligheten, de møter lokalt
arbeidsliv og gode rollemodeller.

Status
2018 har vært et godt år for ENT3R og tilbakemeldinger fra elever og samarbeidsinstitusjoner
er svært gode. Ved inngangen til 2019 er vi
tilstede på 18 forskjellige studiesteder tilknyttet 12 ulike utdanningsinstitusjoner: HiØ
(Østfold) UiT (Tromsø og Narvik), NMBU,
UiS, UiA (Kristiansand og Grimstad), UiB,
UiO, OsloMet, NTNU (Trondheim, Gjøvik
og Ålesund), USN (Vestfold, Telemark og
Kongsberg), HVL (Bergen og Haugesund).
ENT3R finnes nå på de fleste studiesteder som
har realfaglige studieprogram og gjennom året
har tiltaket vokst gjennom ENT3R digital med
mål om å dekke de elevene som ikke har et
ENT3R-sted i nærheten. →
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ENT3R-studiesteder
Bergen (HVL og UiB)
Kristiansand og Grimstad (UiS)
Telemark (USN)
Østfold (HiØ)
Gjøvik (NTNU)
Tromsø (UiT)
Narvik (UiT)
Ålesund (NTNU)
Haugesund (HVL)
Oslo (UiO og OsloMet)
Trondheim (NTNU)
Stavanger og Sandnes (UiS)
Kongsberg (USN)
Ås (NMBU)
Vestfold (USN)
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Omtrent 70% av de deltakende elevene i 2018
var jenter, noe som viser at ENT3R er et
prosjekt som appellerer til denne gruppen og
bidrar til målet om å få flere jenter til å velge
en realfaglig utdanning.

ser hvordan de går frem for å løse oppgavene.
Noen elever har konkrete oppgaver de trenger
hjelp til, mens andre får veiledning og hjelp
i lengre økter før de fortsetter på egenhånd.
I snitt fikk hver elev hjelp i ca 20 minutter.

Årets Abelpris gikk til Robert P. Langlands.
Her ble ENT3R anerkjent med en invitasjon
til å delta på årets Abelprisbankett.

Tilbudet ble kommunisert via sosiale media, og
målgruppen viste stor villighet til å dele og spre
innleggene videre. Så mange som 90% av målgruppen ble nådd og eksponert for budskapet.
Vi sendte i tillegg ut nyhetsbrev til lærere og
rådgivere i skolen og tilbudet ble svært godt
mottatt. Også NRK viste interesse for saken
og Dagsrevyen kom på besøk til NTNU der
mentorene satt og laget en utfyllende reportasje
til nyhetssendingen kl 19.

Ved utgangen av 2018 var 4451 elever påmeldt
ENT3R. Disse elevene kom fra 402 forskjellig
skoler. Av de påmeldte elevene var det 3327
som fikk tilbud om en plass i prosjektet. Vi
arbeider for å utnytte de ressursene vi har så
godt og effektivt som mulig, men vi ser at det
ved flere studiesteder er lange ventelister for å
få plass. Vi ønsker at alle elever på VGS og 10.
klasse skal ha tilbud om å delta på ENT3R.
ENT3R drives med et mål om at pengene først
og fremst skal brukes i klasserommene. 55% av
midlene går til å lønne mentorene og brukes
altså direkte til realfagstrening, forberedelser
og tilrettelegging av timene. 31% av midlene
går til prosjektledelse og administrasjon. Dette
inkluderer rekruttering og opptak av elever,
kurs for mentorer og organisering av undervisning og undervisningsopplegg. Til sist går ca
14% av midlene til å dekke kostnader knyttet
til drift, dette går til materiell som trengs til
eksperimenter og oppgaver i klassene, premier
i elevkonkurranser, eksamens- og feriekurs
i matematikk og til elevkvelder med ulikt
realfaglig innhold.
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ENT3R eksamenshjelp
Også i 2018 gjennomførte vi digital eksamenshjelp for 10.klassingene som kom opp i matematikk. Tiltaket har hatt økende respons hvert
eneste år og i 2018 hjalp ENT3R-mentorene
hele 2.800 elever. Det er en firedobling fra
året før. Eksamenshjelpen skjer gjennom et
virtuelt klasserom som elevene klikker seg
inn til via ENT3TR.no. Der møter elevene
ENT3R-mentorere som hjelper med vanskelige
oppgaver og svarer på spørsmål. Mentorene har
en digital tavle som de skriver på slik at elevene

Engasjementet både fra primærmålgruppen
og de som står rundt dem, sammen med den
enorme responsen fra elever som ønsker hjelp
til eksamensforberedelsene viser at dette er
et tiltak vi må fortsette med, og vurdere å
utvide, fremover. →
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Y-ENT3R
Høsten 2018 startet vi et prøveprosjekt støttet av
Utdanningsdirektoratet i samarbeid med skolelaboratoriet på NTNU hvor vi tilbyr ENT3R
til yrkesfagelever. Her er målet å bidra til løftet
i yrkesfag. Dette er en ny gruppe elever som
vi fremdeles arbeider med å bli kjent med.
Erfaringen fra arbeidet viser at elevene ofte
preges av huller i matematikkunnskapene og
at det kreves mer for å motivere disse elevene.
Ved utgangen av 2018 har vi etablert tre nye
forsøksprosjekter i Bergen, Ås og Vestfold, i
tillegg til prøveprosjektet i Trondheim. Skolene
vi samarbeider med er svært positive til tiltaket,
og tilbakemeldingene fra de deltakende elevene
er gode.

ENT3R digital
Vi dekker ca 43% av landet med lokale
ENT3R-steder. ENT3R digital skal være et
tilbud til de elevene som bor langt unna et
ENT3R-sted og som ønsker hjelp til realfagsleksene. Tiltaket har ikke hatt så mange deltagere som vi hadde håpet på, men vi antar at
dette skyldes at digitale klasserom fremdeles
oppleves noe “fremmed” for elevene, og at det
tar litt tid før de tør å klikke seg inn i et digitalt klasserom og endre leksevaner. Vi fortsetter
arbeidet med informasjon om, og rekruttering
til ENT3R digital i 2019. →

93 %

77 %

av elevene sier at de er
tilfreds eller svært tilfreds
med ENT3R.

av elevene sier at de har
blitt kjent med mentorene
og deres studiehverdag.

74 %

56 %

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

av elevene at Ent3r har bidratt
til at de får bedre karakter i
matematikk.
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71 %
av elevene sier at
mentorene gjør artige
eksperimenter og forsøk.

68 %
av elevene sier at ENT3R
har økt deres kunnskaper
om studiemuligheter inne
realfag og teknologi.

60 %

av elevene kommer fra VGS

40 %

av elevene kommer fra 10. klasse

70 %

av elevene er jenter

30 %

av elevene er gutter
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I den årlige elevundersøkelsen kommer det
tydelig frem at elevene er svært fornøyde med
prosjektet og at arbeidet gir resultater knyttet
til elevenes kunnskaper, interesser og holdninger. 93% av elevene sier at de er tilfreds
eller svært tilfreds med ENT3R. 74% av elevene i undersøkelsen sier at de har fått høyere
selvtillit i matematikk ved å delta på ENT3R.
Tilsvarende kommer det fram at 65% av elevene sier at de har økt interesse for realfag og
teknologi etter å ha deltatt på ENT3R. At formatet passer godt for elevene kommer fram
ved at 76% av elevene i undersøkelsen sier at
de får bedre hjelp på ENT3R enn på skolen.
41% av ENT3R-elevene i 10. klasse sier at de
ønsker å velge T-matte på VGS, mens tall fra
Utdanningsdirektoratet viser at 28% av VGS
elevene valgte T-Matte i 2018. Tallene og
tilbakemeldingen fra elevene er i år som tidligere år svært gode og det viser tydelig effekten

og nytten av ENT3R. På spørsmålet om hvor
fornøyd de er med ENT3R svarte 93% av de
er tilfreds eller svært tilfreds, det er en økning
på 3% fra fjoråret. Det kommer også fram at
mentorene er gode rollemodeller, blant annet
ved at 92% av elevene oppgir at de er fornøyd
eller svært fornøyd med mentorene sine og at
77% av elevene sier at de har blitt kjent med
mentorene og deres studiehverdag.
Utviklingsperspektiv
ENT3R fungerer godt og i 2019 vil vi fortsette
å utvikle tiltaket videre. Målsetningen er
å kunne tilby ENT3R til enda flere elever.
De lokale prosjektene drives godt, og fremover kommer vi til fokusere på å styrke disse
i enda større grad blant annet ved å lære opp
mentorene sentralt i stedet for mindre
lokale kurs. →

Kommentarer fra elevene i den årlige
elevundersøkelsen til ENT3R

«Jeg synes ENT3R er et supert tilbud for de som
trenger hjelp med lekser, i alle fag innen realfag,
de som trenger utfordringer i disse fagene og de
som kommer hit mest for det sosiale. Vi har fått to
mentorer som alltid er glade og kjempehyggelige.
Det er alltid god stemning i timene, så jeg ser ingen
grunn til å endre noe. Jeg kan selvfølgelig svare det
svært populære "Flere elevkvelder!" men jeg mener
egentlig at hvordan det er satt opp nå fungerer
veldig bra!»
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«D beste er å få hjelp til å
forstå pensum. D verste
er at d bare er 2 timer i
uka. Kunne tenkt meg d
dobbelte hvertfall!»

«Jeg får god hjelp med matte av mentorer som
fungerer som gode venner. Frukt og elevkveldene
er også gode bonuser. Det er ingenting negativt
med ENT3R jeg kommer på i farta nå.»

«Beste med ENT3R er
mentoren Ida og at jeg kan
bruke to timer i uka på skole,
da jobber jeg hele den tiden.»
39
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6. B. Rollemodell

undervisningsopplegg tilpasset denne elevgruppen, i samarbeid med tre videregående
skoler. Målet er et fleksibelt undervisningsopplegg, som kan brukes inn i naturfag fellesfag
på VG1 SF. Opplegget testes mot målgruppa
vinteren 2019 og utvides til samarbeid med 1-2
fylkeskommuner til i løpet av året.

Intro
I 2018 har vi tatt strategiske grep ifht rollemodell-ordningen. Parallelt med videreføring
av kommunesamarbeid om besøk av rollemodeller i skolene har vi inngått bedriftsavtaler.
Disse sikrer tilgang til rollemodeller i de ukene
kommunene setter fokus på dette i skolene.
Bedriftsavtaler sørger for større forutsigbarhet
for både rollemodeller og deres arbeidsgivere,
samtidig som de bidrar til å forankre rollemodell-gjerningen i bedriften og dens ledelse.
Samarbeid med bedrifter, kommuner
og fylkeskommuner
Samarbeidsavtalene gjør det enklere for NSR å
tilby opplæring og veiledning for rollemodellene
i en bedrift, og det gir bedre kvalitetssikring
av rollemodellene; bedriftene ønsker at rollemodellene skal representerer bedriften på en
god måte i møte med elevene.
Skoler i kommunene Oslo, Trondheim, Tromsø,
Stavanger og Kristiansand har gjennom avtalen
med NSR blitt oppfordret av kommunen til å
invitere rollemodeller i bestemte uker, og sette
besøket i en kontekst ved å ta i bruk tilhørende
undervisningsmateriell. Målet er å inkludere 5
nye kommuner i løpet av 2019, parallelt med
at vi inngår avtaler med lokale bedrifter som
kan bidra med rollemodeller. En viktig konsekvens av kommuneavtalene at alle skolene i en
kommune får det samme tilbudet om besøk av
en rollemodell.
Nødvendig oppgradering av teknisk løsning
og innføring av GDPR har gjort at arbeidet
med å utvide ordningen til flere kommuner har
hatt lavere fremdrift enn vi ønsket, men det har
likevel vært riktig å avvente avtaler med flere
kommuner til dette var på plass.
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Det er også innledet samarbeid med Trøndelag
fylkeskommune om rollemodellbesøk i VG1
studieforberedende, i første omgang ved
utvalgte videregående skoler vinteren 2019.
Høsten 2018 startet arbeidet med å lage et

Fokuset på kommuneavtaler, samarbeid med
fylkeskommuner og bedriftsavtaler, samt forbedret teknisk løsning, danner et godt grunnlag
for en velfungerende ordning i årene framover.
Kommunikasjon
Kampanjen på Facebook vinteren 2018 hadde
ikke tilsvarende effekt som tidligere, og en
undersøkelse blant lærere og rådgivere viste
at det var utfordringer med den tekniske
løsningen. Vår vurdering var dermed å ikke
bruke ressurser på en høstkampanje i 2018,
men heller jobbe med forbedring av tjenesten
på flere nivåer. En konsekvens av dette er at
færre elever har møtt en rollemodell i 2018 enn
i foregående år, ca 8000 elever i 2018, men det
har vært nødvendig for at ordningen skal kunne
videreføres og videreutvikles på en mest mulig
kostnadseffektiv, mindre ressurskrevende og
bedre måte i framtida.
Samtidig har vårt primære fokus, og særlig
i vår kontakt med kommunene, vært at flere
skal ta i bruk undervisningsopplegget tilpasset
faget utdanningsvalg. Tiltak satt inn i en større
kontekst øker læringsutbyttet for elevene, og
det er derfor all grunn til å tro at hver elev har
fått større utbytte av rollemodellbesøket enn når
dette ikke settes inn i en større sammenheng.
I 2018 ble det bestilt nærmere 6000 elevhefter til undervisningsopplegget, og digitalt
har del 1 av opplegget 9000 sidevisninger på
www.utdanning.no.
På etterspørsel fra rollemodeller ble det forsøkt
å samle rollemodeller i hhv Trondheim og Oslo
for en halvdagssamling, men oppslutningen ble
for lav når alt kom til alt. Vi er derfor i ferd
med å utvikle en e-læringsmodul for nye rollemodeller som vil være klar i starten av 2019.
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Bemanning
I 2018 har bemanningssituasjonen for rollemodell-ordningen vært stabil for første gang
på lang tid, med en fast ansatt med ansvar for
ordningen. Høsten 2018 ansatte vi også to
studenter som prosjektmedarbeidere i deltidsstillinger for å bidra til den daglige driften;
vedlikehold av rollemodell-databasen og
matchmaking mellom skoler og rollemodeller.
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Utviklingsperspektiv
Det krever innsats over tid for å få til godt
samarbeid med skoleeiere, og for å skape en
kultur for samarbeid mellom skole og næringslivet i form av rollemodeller, som på sikt kan
føre til at ordningen kommer inn i skolenes
årshjul. I 2019 vil vi derfor fortsette å prioritere arbeidet med kommuneavtaler, samarbeid
med fylkeskommuner og utvikling av undervisningsopplegg for VG1 studieforberedende,
samtidig som vi jobber for å få til samarbeid
med flere bedrifter og dermed også rekrutterer
nye rollemodeller. →
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6.C Velgriktig

Fremtidsjobbene er et kommunikasjonskonsept
som vi har utviklet siden 2017. Fremtidsjobbene
er en serie med filmer som viser frem de ”nye”
realfagsyrkene. Jobber elevene kanskje ikke
forbinder med realfag i første omgang, men som
er blant jobbene du kan få dersom du utdanner
deg innen realfag og teknologi i dag. I filmene
har vi blant flere presentert gjenbruksappen Tise,
roboten No Isolation, spillutviklingsselskapet
Snowcastle og Chemfree som rydder opp etter
oljesøl i havet. Vi etterstreber å vise utradisjonelle
og fremtidsrettede yrker, som viser hvor bredt
man kan jobbe innen realfag og teknologi.
Filmene har truffet målgruppen svært godt og
brukes som trafikkskapende aktiviteter inn til
velgriktig.no og utdanningstesten.

Intro
Velgriktig er et viktig tiltak når det gjelder
vårt arbeid knyttet til å øke elevenes valgkompetanse. Vi vet at elevene ikke alltid har
et solid nok kunnskapsgrunnlag når de skal ta
sine utdanningsvalg og at valgene derfor blir
tilfeldige i større eller mindre grad. Velgriktig er
et nettsted som skal informere om, og inspirere
til, valg av realfag og teknologi i videregående
skole og i høyere utdanning.
Status
Elever i utdanningsvalgsituasjoner er nettstedets hovedmålgruppe, men vi ivaretar også
lærere, rådgivere og foreldre som målgruppe.
Disse har egne innganger i menyen, slik at
de kan finne innhold som er spesielt utviklet
for seg.
De konkrete målsetningene vi har for nettstedet
hvert år er å opprettholde de gode brukertallene
vi har og forsikre oss om at tidsbruken holdes
konstant eller økes. Tidsbruken er en god indikasjon på at målgruppen finner relevant og
nyttig informasjon på nettstedet.
I 2018 hadde nettstedet ca 118.000 brukere,
til sammenligning var antall brukere 80.000 i
2017. Dette indikerer at innholdet vi har utviklet i 2018 treffer godt og at nettstedet når
bredt ut til målgruppen. I snitt var brukerne
inne på nettstedet i ca 3 min – etter at de har
navigert seg bort fra førstesiden. Dette er svært
gode tall.
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Gjennom fokusgrupper og andre undersøkelser
vet vi at det er filminnhold som slår best an hos
den unge målgruppen. De vil høre om andre
elever som har valgt realfag på videregående
skole eller som tar høyere utdanning innen
realfag og teknologi. Derfor vektlegger vi å
publisere innholdet som film. Mange av filmene
lager kandidatene selv, med egne mobiler og i
”selfieformat”. Dette gjør at innholdet oppleves
ekte og ærlig, samtidig som produksjonskostnaden holdes nede.

Utdanningstesten er svært populær og så mange
som 29.000 elever gjennomførte testen i 2018,
mot 21.000 i 2017. Testen viser noen realfaglige
yrker som kan passe for eleven, basert på personlighet, foretrukket læringsstil, personlige og
faglige interesser. Testen er utviklet av psykolog
Helge Brovold. I 2019 skal vi gjøre en liten
modernisering av testen for å øke brukervennligheten og forbedre resultatsiden for elevene.
Utviklingsperspektiv
Både Velgriktig og utdanningstesten er verdifulle tiltak for elever som skal velge fag og utdanning. Både nettstedet og testen har svært
høye brukertall og vi ser at det er viktig at vi
videreutvikler og drifter tiltakene på en god måte
for å opprettholde verdien av tiltakene. Det er
avgjørende at vi kjører jevnlige kampanjer og
trafikkskapende aktiviteter mot målgruppene,
ellers ”glemmer” målgruppen fort. Dette så vi
et eksempel på vinteren 2017, da vi kuttet en
kampanje og brukertallene gikk dramatisk ned.
Brukerne må påminnes nettstedet og testen, men
når de blir det så blir også begge tiltakene hyppig
benyttet både i faget utdanningsvalg og i andre
fag. I 2019 vil vi oversette teksten i utdanningstesten til engelsk, etter forespørsler fra flere
europeiske universitet. Dette vil gi oss et utvidet
perspektiv på analysegrunnlaget og økt kunnskap
om hvordan vi kan tilrettelegge undervisningen
for at flere skal mestre og like realfagene.
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6.D Kommunikasjon

med aktive lesere. Innleggene publiserer vi på
realfagsrekruttering.no

Intro
Ulike tiltak og oppgaver innen kommunikasjon
er viktige når vi skal fylle mandatet vårt. For å
styrke stillingen til teknologi- og realfag må vi
kommunisere tydelig og relevant, på en måte
som gjør at flere unge får vite om, og ønsker å
velge disse fagene i sin utdanning.
Status
Vi bruker modellen for realfagskapital som
faglig utgangspunkt for alt vi gjør. Vår kommunikasjon skal øke interessen for realfag, endre
holdninger, øke kunnskap og bygge relasjoner
ved at vi presenterer og viser frem mennesker
som målgruppen kan identifisere seg med.
Vår primære målgruppe er unge som skal
velge utdanning. Dette er en stor og heterogen
gruppe, noe som gjør kommunikasjonsarbeidet
både krevende og interessant. Vi gjør kontinuerlige analyser av våre kampanjer, både med
tanke på budskap, innhold og kanalvalg slik at
vi hele tiden kan justere og treffe målgruppen
best mulig. Våre sekundære målgrupper er
de som står ungdommene nært og påvirker
elevenes utdanningsvalg; foreldre, lærere og
rådgivere. Videre er det også viktig for oss å
ha tett kontakt og samarbeid med arbeidsliv
og myndigheter.
Vi fokuserer på å vise mulighetene innen realfag
og teknologi – og å vise frem bredden av yrker
innen fagene. Konseptet “Fremtidsjobbene”,
omtalt i kapittelet om Velgriktig, er et eksempel
på hvordan vi løser dette.
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I tillegg til å bruke sosiale medier bruker vi
også våre egne kommunikasjonsflater. Vi
sender ut nyhetsbrev omtrent en gang pr
måned med faglig innhold og informasjon om
våre tiltak. Nyhetsbrevet går i hovedsak ut til
lærere og rådgivere slik at innholdet tilpasses
disse som sekundær målgruppe. Som følge av
GDPR-reglementet valgte vi å slette den opprinnelige e-postlisten vår med mottagere, men
nyhetsbrevet går likevel ut til en solid gruppe

Videre holder vi innlegg på konferanser og
relevante arenaer både i Norge og i Europa og
legger stor vekt på å være tilstede på arenaer
der vi kan snakke direkte til målgruppene våre.
Utviklingsperspektiv
Kommunikasjonsarbeidet kommer til å være
like viktig i 2019 – enten det gjelder kampanjer,
formidling i egne kanaler, i media eller som
deltagende på konferanser. Fremtidsjobbene er
et konsept vi fortsetter med, vi gjør små justeringer slik at konseptet oppleves nyskapende
og relevant, men den grunnleggende idéen
fortsetter vi med.
Den unge målgruppen krever at vi hele tiden
holder oss oppdatert på hvordan vi når frem på
best mulig måte, og hvilke kanaler vi skal bruke.
For å sikre at vi holder riktig kurs kommer vi til
å gjennomføre fokusgrupper med både primære
og sekundære målgrupper i 2019. Disse skal gi
oss innspill på hva vi må formidle, på hvilken
måte og i hvilke kanaler.
Samarbeid med arbeidslivet er viktig for oss,
og her har vi allerede skapt gode relasjoner og
signert samarbeidsavtaler med flere aktører.
Disse aktørene fungerer som samtalepartnere,
og kunnskaps- og erfaringsdeling går på tvers
av relasjonene og gir oss verdifull input i kommunikasjonsarbeidet. →
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6.E Jentetiltak

god dugnadsånd ønsker å bidra til at flere jenter
får øynene opp for teknologiske utdanninger og
yrker. Med over 1300 påmeldte jenter i 2018
er det ingen tvil om at GTF har vokst enormt
både i omfang og popularitet. Responsen fra
jentene og lærerne deres har vært overveldende
positiv, og viser at slike tiltak kan bidra til å
stimulere jenters interesse for teknologi.

Intro
Kjønnsforskjeller i skolen har lenge vært et
tema som har høstet stort engasjement og gode
diskusjoner. Sent i 2017 ble det derfor opprettet et regjeringsoppnevnt utvalg som skulle
bruke 2018 til å få mer kunnskap om hvorfor
jentene presterer bedre enn guttene på skolen.
Utvalget ble ledet av Camilla Stoltenberg, og
leverte sine anbefalinger tidlig i 2019. Et økt
fokus på guttenes rolle i norsk skole, kan lede
mange til å tro at situasjonen er tilfredsstillende
for norske jenter på utdanningsområdet. Slik
er det imidlertid ikke.
Status
All forskning og statistikk viser at jentene
gjør det bedre enn guttene på skolen, de får
gjennomsnittlig bedre karakterer[1] og de
har lavere frafall[2]. Det er like fullt et stort
samfunnsproblem at jentene, når de skal gjøre
sine utdanningsvalg, velger stereotypt og
tradisjonelt – og dermed i stor grad velger vekk
realfags- og teknologiutdanninger. Færre enn
en av fem ingeniørstudenter og kun om lag
25% av teknologistudentene er jenter. Det har i
mange år vært bred utdanningspolitisk enighet
om at vi trenger en bedre kjønnsbalanse innen
realfag- og teknologifagene, og NSR bruker
derfor mye tid og ressurser på å utvikle og støtte
ulike jentetiltak.
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Girl Tech Fest (GTF)
Girl Tech Fest ble for første gang arrangert i
Oslo høsten 2015, og ble lansert som et tilbud utelukkende for jenter i barneskolealder.
Allerede året etter inntok NSR en nasjonal,
samlende rolle i tiltaket, ved å tiltre som koordinator for en rekke lignende tilbud rundt
om i landet. GTF har som hovedformål å øke
interessen for IT og teknologi blant jenter i
3.- 5. klasse, og arrangeres årlig, på samme dato,
i 10 norske byer. Det er i hovedsak biblioteker som arrangerer og planlegger, og NSR gir
økonomisk støtte samt bidrar med koordinering
og rådgivning. Mentorene er kvinner fra hele
landet, som brenner for teknologi, og som med

Jenter og teknologi
Tiltaket «Jenter og teknologi» ble opprettet
av NHO i 2003. Konseptet bestod lenge
av årlige konferanser/opplevelsesdager for
jenter i ungdomsskole/videregående skole, og
hadde som målsetting å øke kvinneandelen
på tekniske yrkesfag, fagskoler, høgskoler og
universiteter. I 2016 ble prosjektet videreutviklet, og har de siste årene også bestått av en
inspirasjonsturne som hver høst drar landet
rundt og møter jenter fra 9. og 10. klasse. I
2018 ble NSR med på laget, og på turneen
deltar rollemodeller fra rollemodell.no samt at
jenter fra ENT3R holder innlegg og står på
stand. Ved alle arrangementene ble det også
delt ut Foreldrehefter som NSR har utviklet
slik at foreldrene også har mer kunnskap om
MNT-fagene.
Konferanser for skolerådgivere
NSR ser verdien i de personlige møtene med
jenter over hele landet, men vi ser også stor verdi
i å informere og bevisstgjøre skolerådgiverne –
som hver dag året rundt snakker med jenter som
skal ta utdanningsvalg. Senteret valgte derfor i
2018 å satse ytterligere på denne gruppen, ved
å tilby regionale konferanser rundt tematikken
kjønnsstereotype utdanningsvalg. Konferanseserien har fått navnet «Likestillingsparadokset
i utdanningsvalg», og diskuterer kjønnsdimensjonen i de unges valg av utdanning.
Første konferanse ble avholdt i Oslo i mars, med
om lag 90 påmeldte skolerådgivere. I november
ble en tilsvarende konferanse avholdt i Trondheim, også der med mange påmeldte og stor
interesse for tematikken. Konferansene har tilbydd varierte tematiske innlegg fra forskere og
andre fagfolk, og i Trondheim fant vi også plass
til en seminardel som ga rådgiverne konkrete

[1]
Målt etter eksamenskarakterer og grunnskolepoeng etter
avsluttet 10. trinn.
[2]
Målt etter gjennomføring på normert til i
videregående skole.
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oppgaver/undervisningsopplegg til bruk i
klasserommet. Dette ble svært godt mottatt,
og senteret vil nok derfor videreforedle en slik
tilnærming når konferansene i 2019 flytter seg
til Tromsø og Bergen.

for at læringsmål, undervisnings- og læringsaktiviteter og vurdering, skal virke i samsvar.
Forsknings- og høyere utdanningsminister
Iselin Nybø kommer for å holde innlegg og
konferansen er allerede fulltegnet. ●

Utviklingsperspektiv
I 2019 kommer vi til å ha ytterligere fokus på
jentetiltak og på hvordan vi på en enda bedre
måte kan følge opp jentene over tid, helt fra
interessen statistisk sett faller i 12-13 årsalderen
og helt til de skal velge realfag og teknologi på
VG2 og VG3.
6.F MNT-konferansen

Intro
MNT-konferansen har som formål å fremme
MNT-utdanningenes kvalitet og relevans
gjennom å bidra til en forskningsbasert og
vitenskapelig tilnærming til undervisning
og læring – SoTL (Scholarship of Teaching
and Learning).
Status:
Konferansen gjennomføres annenhvert år.
Målgruppen er undervisere i MNT-fag på høyskole eller universitet som er tett på studentene,
vet hva som er vanskelig innenfor disse fagene,
har erfaring med ulike under visningsformer og
som vet hva studentene sliter med å mestre.
Konferansen er en møteplass der undervisere i
MNT-fag kan dele erfaringer med hverandre
og andre personer som er aktive innenfor
MNT-utdanning.
Konferansen gjennomføres i samarbeid
med Universitets- og høgskolerådet, UHR
ved fagstrategisk enhet for MNT-feltet,
UHR-Matematikk, Naturvitenskap og
Teknologi og vertsinstitusjonen.
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Utvikling/veien videre
Neste konferanse holdes i Tromsø i mars 2019.
Tema er Constructive Alignment. Det internasjonalt etablerte begrepet beskriver en modell
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Styring og
kontroll med
virksomheten

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR)
ble opprettet av Kunnskapsdepartementet
i 1998. Administrativt er senteret tilknyttet
NTNU som egen seksjon ved Fakultet for
informasjonsteknologi og elektroteknikk.
NSR hadde i 2018 fem faste ansatte, samt
to studenter med midlertidig ansettelse som
jobber med rollemodell og ENT3R. Fra 1.mars
2019 vil vi få en ny fast ansatt som rådgiver og
prosjektleder for ENT3R.

47

NSR mottar årlige driftsmidler fra Kunnskapsdepartementet via NTNU, på ca 20 millioner
kroner. Organisasjonen består av leder,
kommunikasjonsansvarlig, rådgivere som er
prosjektledere for de største prosjektene, en
forsker og en administrativ ansatt.

I dag består organisasjonens faste ansatte av:
• Morten Sørlie, leder
• Guri Schjølberg, førstekonsulent
• Guro Rørvik, rådgiver
• Helge Brovold, seniorrådgiver
• Marit Wangen, kommunikasjonsansvarlig
• Silje Wolff, rådgiver
NSR har en bred og heterogen kompetanseprofil som skal sikre at vi er best mulig rustet
til å arbeide med å rekruttere en solid arbeidsstyrke innen realfag og teknologi, for å sikre
et bærekraftig, likestilt og konkurransedyktig
arbeidsmarked. ●
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Mandat
og hensikt

Tekst i tildelingsbrev fra
Kunnskapsdepartementet:

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal
samle, øke og spre kunnskap om tiltak som
kan styrke rekrutteringen til de matematiske,
naturvitenskapelige og teknologiske fagene
(MNT-fagene) i høyere utdanning, både på
kort og lang sikt. Det er særlig viktig å øke
kvinneandelen til slike studier. Ungdom under
utdanning er primærmålgruppen for arbeidet.
Senteret skal samarbeide tett med relevant
arbeidsliv, utdanningsinstitusjoner og andre
aktører i samfunnet for å styrke stillingen til
MNT-fagene i samfunnet. Det er viktig å
arbeide for å styrke kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på både sentralt
og regionalt nivå. Senteret skal opprettholde
prosjektet ENT3R. MNT-konferansen og
prosjektet Rollemodell har fått gode evalueringer og vi anbefaler at disse opprettholdes.
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NSR har gjort følgende operasjonalisering
av mandatet:
• Vi skal styrke de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagenes
stilling i samfunnet. Vi skal vise frem
mulighetene innen realfag og teknologi og
gjøre dem mer attraktive for unge som skal
ta sine utdanningsvalg.

• Vi skal bidra til å øke rekrutteringen av
MNT-kompetanse til samfunn og arbeidsliv
• Vi skal bidra til å styrke kontakten mellom
arbeidsliv og utdanningssektor.
• Vi skal arbeide for å bedre kjønnsbalansen
innenfor realfagsutdanninger og yrker.
• Vi skal samarbeide med andre aktører innen
rekruttering til realfag for å sikre et helhetlig
perspektiv og effektiv utnyttelse av ressurser.
• Vi skal ha en pådriver- og utviklerrolle i
faglige spørsmål. Vi skal utvikle, samle og
spre informasjon og kunnskap om forhold
som bidrar til realfagsrekruttering.
• Vi skal bruke vår kunnskap til å utvikle tiltak som kan øke rekrutteringen av elever til
realfag og teknologi, og legge til rette for
at andre aktører kan benytte og drifte slike
tiltak på lokalt nivå.
Punktinndelingen er en tydeliggjøring av ansvaret som ligger i mandatet og operasjonaliseringen gir oss klare instrukser for det arbeidet
vi skal gjøre. ●
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Vurdering av
fremtidsutsikter

Især piger tiltrækkes af arbejdsformer, som er
kreative, praktisk orienterede og samarbejdende.
En aktiv undervisning med inddragelse af eleverne
og undervisningsformer, der opleves som
relevante og gør brug af konkrete eksempler fra
STEM-karriereveje, ser også ud til at have positiv
betydning for de unges præstationer i STEM og
til- bøjelighed til at anse STEM og IT som en mulig
uddannelsesvej
(Büchler, Falkencrone. Lindorf og Christensen, 2018).
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Sitatet er hentet fra en dansk studie gjort på
jenters valg eller bortvalg av STEM studier.
Denne stemmer godt med flere store studier som er gjort de siste årene (Cracking the
code, 2017, Why Europe´s girls aren´t studying
STEM, 2017) som påpeker at hvis jenter i
større grad skal interessere seg for STEM
fagene så har vi behov for å jobbe helhetlig og
systematisk mot flere målgrupper.

Dette vil også være en styrke for kommuner
og fylkeskommuner (regioner) hvor aktiviteter
kan koordineres bedre og samkjøres for at flere
elever skal ha samme tilbud.

En helhetlig tilnærming innebærer at vi
må jobbe mot både foreldre, elevene selv og
utdanningssektoren. Vi mener også at det er
avgjørende at aktørene i enda større grad kan
se sine tiltak i en sammenheng. Av land som
har etablerte STEM strategier og/eller tiltak,
ser vi at det er en økende trend å tenke mer
helhetlig. De ser et behov for å jobbe for et
"STEM Ecosystem" eller som med Teknologipakten, hvor aktører og tiltak ses i sammenheng, og går bort fra det vi tradisjonelt kaller
"silotankegangen". Dette tror vi vil være viktig
for at Norge også skal ha bedre utnyttelse av
alle sine tiltak. Klarer vi dette også i Norge vil
vi se en økt effekt ved at tiltakene kan ses i en
større sammenheng, bygge opp under hverandre og ikke "kjempe" om tiden til skolene.

Rapporten "Why Europe`s girls aren`t
studying STEM” (2017) viser til fem punkter
som er viktig for at jenter skal vurdere disse
utdanningene. De må møte kvinnelige rollemodeller som hjelper dem med å se seg selv
som fremtidig arbeidstagere. De trenger
praktiske og "hands-on exercises" både i
og utenfor klasserommet og jobbe kreativt i
grupper. Kvinnelige lærermentorer trekkes
frem som viktig. Virkelighetsnær og relevant
undervisning bør implementeres slik at de i
større grad ser hva fagene brukes til i det virkelige liv, og hvordan dette er relevant for deres
fremtid. Og de trenger bekreftelse på at de vil
bli behandlet likt med det andre kjønn hvis de
velger disse fagene.
Foreldre er også en målgruppe som trekkes
frem i større rapporter som Cracking the
Code (2017) Büchler, Falkencrone. Lindorf
og Christensen (2018) og Aspires (2013).
Her vektlegges foreldre som fra tidlig alder
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vil påvirke barnas valg bevisst eller ubevisst til
eller fra STEM fagene. Realfagskapitalbegrepet
trekker også frem relasjoner og foreldre som
viktig i barnas valg. I litteraturstudien uført av
Büchler, Falkencrone. Lindorf og Christensen
(2018) vises det til bred forskning som sier
at piger i højere grad end drenge tilkendegiver, at de fravælger STEM-studier med den
begrundelse, at de ikke føler sig dygtige nok.
Forskningen viser at valg og bortvalg av STEM
er sammensatt.
Veldig mye forskning i dag gjøres på bortvalget av STEM studier for jenter og gutter,
men mange rapporter fokuserer primært på
jentene da det er et utbredt problem i den vestlige verden. Samtidig er mye av forskningen
på jenter innen STEM overførbart til guttene.
Dette viser viktigheten av senterets samfunnsoppdrag, - både i rekrutteringssammenheng,
men også gjennom føringene som sier at
senteret skal samarbeide tett med arbeidslivet
og utdanningssekten for å øke rekrutteringen
til MNT-fagene. Forskningen bekrefter at
vi prioriterer riktig og jobber godt ut fra de
valgene vi har tatt, men også at vi har behov
for å gjøre noen endringer.
For eksempel gjør vi store endringer på
Rollemodelltiltaket for å gjøre rollemodellbesøkene mer virkelighetsnære og praktiske i
videregående, som vi har gjort i ungdomsskolen
tidligere. Vi er i piloteringsfasen av et tiltak
som bygger på et dansk konsept "Girls Day in
Science". I dette prosjektet inviteres jenter til
bedrifter for en hel dag. Der møter de kvinnelige rollemodeller, jobber med praktiske,
virkelighetsnære og kreative oppgaver i grupper
sammen med kvinnelige rollemodeller. Forskningen viser at dette er viktig, og erfaringene
fra Danmark er meget positive.

53

Fremover har vi behov for å skalere opp og
videreutvikle våre prosjekter. Vi skal fortsette
å jobbe for å skape mer samhandling og økte
synergieffekter blant aktørene i feltet, og vi skal
jobbe tett opp mot utdanningssektoren og foreldre for å øke kunnskapen om STEM fagene. ●
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Finansiering hovedposter

Budsjett

Årsregnskap

16 000 000

16 000 000

5 000 000

5 000 000

500 000

500 000

Oppsparte midler

5 300 000

5 300 000

Total finansiering

26 800 000

26 800 000

Budsjett

Årsregnskap

5 400 000

4 200 119

720 000

416 331

12 175 000

9 999 000

Rollemodell

1 340 000

1 047 000

Velgriktig.no

1 490 000

1 265 000

Overordnet kommunikasjon

1 475 000

1 233 000

Nettverk/konferanser

1 210 000

351 000

Materiell faget utdanningsvalg

260 000

286 000

Kunnskapsutvikling

620 000

119 000

2 110 000

304 000

26 800 000

19 220 450

Driftsmidler KD
Prosjektmidler KD ENT3R
Prosjektmidler UDIR ENT3R for yrkesfag

Kostnadsområder
Lønn
Generell Administrasjon
ENT3R

Diverse tiltak/stimuleringsmidler
Total kostnader
Over/underskudd til overføring neste år
55

*Kostnader knyttet til enkelte poster ble belastet i 2019 grunnet forsinkelser av ulike årsaker.
Dette forklares i budsjettet for 2019.

7 579 550 *
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Budsjett

Inntektsposter

Ramme

Driftsmidler KD

16 490 000

Midler øremerket ENT3R

5 100 000

Overført fra 2018

7 579 550

Kostnadsområder

28 975 135

Lønn

5 730 000

Generell administrasjon

1 005 000

ENT3R

13 060 135*

Rollemodell

1 340 000

Velgriktig.no

1 685 000

Overordnet kommunikasjon

1 670 000

Nettverk/konferanser

1 260 000

Materiell faget utdanningsvalg

460 000

Kunnskapsutvikling

1 315 000

Diverse tiltak/stimuleringsmidler

1 450 000

*Kostnader knyttet til enkelte prosjekter ble belastet i 2019.
ENT3R for yrkesfag kr 300.000 overført fra 2018.
Utbetaling av ENT3R midler: 510.000 til UiA og UiT Narvik for driftsmidler 2018.
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29 169 550

Rapport og planer 2018—2019

Rapport og planer 2018—2019

61

Rapport og planer 2018—2019

62

