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Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunn-

lag om virkninger av styringsvirkemidler som er 

ment å påvirke individers utdanningsvalg. 

 

Økende oppmerksomhet om fremtidige kompetan-

sebehov og mangel på arbeidskraft innen enkelte 

utdanningsgrupper motiverer rapporten. Bekymring 

for om vi utdanner riktig kompetanse for framtidens 

arbeidsliv underbygges blant annet av framskriv-

ninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Framskriv-

ningene de siste årene viser en sannsynlig mangel 

på lærere, helse- og omsorgsarbeidere, sivilingeni-

ører og fagutdannet arbeidskraft de neste tiårene.  

 

Det er summen av individuelle yrkesvalg som utgjør 

tilbudssiden i arbeidsmarkedet. Studiesøkende står 

fritt til å velge hvilken utdanning de vil ta, begrenset 

i noen grad av karakterkrav og krav om forkunn-

skap.   

 

Generelt synes det å være bred enighet i offisielle 

dokumenter om at dimensjoneringen primært skal 

styres etter studentetterspørsel, kombinert med in-

stitusjoners og myndigheters ansvar for informa-

sjon om og kvalitet i studiene som tilbys (se for ek-

sempel St. meld 44 (2008-2009)). Samtidig viser 

framskrivningene at det på enkelte kompetanse-

områder kan oppstå et underskudd over de neste 

tiårene. 

 

Mangfoldet av utdanningstilbud er stort og valget 

tas for de fleste tidlig i livet. Myndighetene kan på 

ulike måter understøtte informerte utdanningsvalg 

og sikre at vi utdanner tilstrekkelig kvalifisert ar-

beidskraft for morgendagens arbeidsmarked. Ut-

danningsvalg kan påvirkes direkte gjennom infor-

masjonstiltak og insentiver, og indirekte gjennom fi-

nansiering og styring av utdanningsinstitusjonene. 

Informasjonstiltak kan ha til hensikt å legge til rette 

for objektivt mer informerte valg eller å oppmuntre 

til å velge utdanninger der framskrivningene viser et 

underskudd.  

 

Rapporten gjør tre observasjoner.  

 

 Den første er at kommende og eksiste-

rende elever og studenter søker bedre, 

mer, samlet og nøytral informasjon om ut-

danning og arbeidsmarked, i et landskap 

som oppleves stadig mer uoversiktlig. En 

slik trend er allerede erkjent av danske 

myndigheter, som prioriterer veiledning 

over fagspesifikke kampanjer. Samtidig 

har ulike tiltak for å underbygge informerte 

valg så langt blandede resultater.  

 

 Den andre observasjonen er at vi har mye 

kunnskap om konkrete barrierer og driv-

krefter knyttet til særlig jenters valg av real-

fag. En betydelig satsing på forskning og 

forskningsbaserte tiltak peker på betyd-

ningen av tidlig mestring, forbilder og men-

torer. Utdanningsvalg er nært knyttet til 

identitet og rollemodeller. Lønn er viktig 

men ikke viktigst blant faktorene som vekt-

legges i valg av utdanning. 

 

 Den tredje observasjonen er at dersom 

målrettede tiltak skal ha en effekt, er forut-

gående analyser av og kobling til faktiske 

barrierer avgjørende. Litteraturen i denne 

oppsummeringen gir to eksempler på mål-

rettede tiltak med dokumentert effekt. Det 

ene eksempelet er desentralisert utdan-

ning. En erkjennelse av at familie- og livs-

faserelaterte forhold og geografisk avstand 

kan stå i veien for å ta en utdanning har 

lagt grunnlaget for tilbud av desentraliserte 

utdanningsløp. Evalueringer av disse viser 

positiv effekt på rekruttering og et fortsatt 

Sammendrag og konklusjoner 
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høyt faglig nivå. Det andre eksempelet fin-

ner vi igjen relatert til valg av realfag, og 

særlig jenters. I kjølvannet av satsinger på 

nettopp tidlig mestring, rollemodeller og 

mentorordninger har søkertallene blant 

jenter til realfag gått opp, selv om det er 

vanskelig å isolere effekter av disse tilta-

kene. Motsatsen til målrettede tiltak som 

forsøker å fjerne dokumenterte barrierer er 

tiltak som ikke synes å bygge på en ana-

lyse av slike barrierer. Det er for eksempel 

liten grunn til å tro at økonomiske insenti-

ver som utdanningsstipend eller ettergi-

velse av lån vil ha betydelig effekt med 

mindre økonomi er en avgjørende barriere. 

Og selv da vil summen i et lavere lån være 

liten i et livsløpsperspektiv. Det foreligger 

heller ingen dokumenterte virkninger av 

slike insentiver.  

 

Analysen peker også på tre særlig viktige kunn-

skapshull og behov.  

 

Det er bred enighet om at informerte utdanningsvalg 

er et gode og det synes også å være etablert at da-

gens rådgivning i skolen er presset. Studiene i vår 

oppsummering gir imidlertid begrenset innsikt i 

hvilke kilder og kanaler som vektlegges når man 

skal orientere seg i landskapet av muligheter. Erfa-

ringer fra førstelinjen tyder på større behov for hel-

hetlig og samlet informasjon om muligheter, gjerne 

som nettbasert personlig og interaktiv rådgivning. 

En opptrapping kan bygge videre på erfaringer fra 

for eksempel utdanning.no, men innretning kan med 

fordel studeres nærmere for å sikre treffsikre kana-

ler og format. 

 

Like mye som vi sitter på kunnskap om hva som 

hindrer jenter i å velge realfag, mangler vi kunnskap 

om andre grupper og fag, for eksempel hva som 

hindrer gutter fra å velge helse- og omsorgsfag eller 

hva som hindrer unge i å søke fag- og yrkesutdan-

ning. Rekruttering av menn til helsefag er like avgjø-

rende for å øke søkertallene totalt sett som jenter til 

realfag har vært. Nye rollemodeller, nye studienavn 

og helt nye fagtilbud utforskes og kan med fordel 

studeres nærmere.  Vi mangler også kunnskap om 

hvorfor unge ikke velger fagutdanning og særlig 

hvordan omlegging av videregående opplæring har 

virket på rekrutteringen. Slik kunnskap er nødvendig 

for å utvikle mer treffsikre virkemidler. 

 

Til slutt mangler kunnskapsgrunnlaget kvantitative 

studier av sammenhengen mellom tiltak og søkertall 

over tid. Gjennomgående er evalueringer begrenset 

til spørreundersøkelser og intervju blant deltakere, 

og gir dermed begrenset kunnskap om resultater og 

effekter i form av søkertall og faktiske utdannings-

valg lengre fremme. Effektmålinger med kontroll-

grupper er ikke nødvendigvis et behov, men studier 

over tid av deltakere i konkrete tiltak og deres ut-

danningsvalg ville være nyttig for videre politikkut-

vikling. 
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This report presents a literature review of policy 

measures intended to influence educational 

choices. Increasing attention to and concern about 

future competence gaps in the Norwegian labor 

market motivates the report. Competence forecasts 

from Statistics Norway indicate a shortage of certain 

skills groups including teachers, health workers, 

civil engineers and labor with vocational skills over 

the next decades. 

 

The authorities can inform and influence individual 

educational choices in a number of ways. The ob-

jective of such measures are twofold: ensure suffi-

cient supply of relevant skills to the future labor mar-

ket, and support individuals in making choices that 

are right for them. Measures can be direct by way of 

campaigns, career guidance or incentives; or indi-

rect through governing and financing the higher ed-

ucation institutions.  

 

Our report makes three main observations:  

 

 First, prospective students need more, bet-

ter, holistic, and neutral information about 

educational opportunities and the labor 

market.   The education market is increas-

ingly complex and existing services are not 

fully addressing the need. 

 

 Second, we have substantial knowledge 

about specific barriers preventing female 

students from pursuing an education within 

science, technology, engineering, and 

mathematics (STEM). With choices closely 

related to identity, role models, and early 

experience of success, efforts addressing 

these barriers appear to be effective. 

 

 

  

 

 Third, for measures to have an effect, prior 

analysis and understanding of actual barri-

ers is necessary. Examples include broad  

recruitment efforts within STEM and de-

centralized education. Measures with less 

clear effects include economic incentives 

and extra grade points.  

 

The report also points to some knowledge gaps 

where further analysis is needed:   

 

 There is a lack of knowledge about what 

channels and formats are most appropriate 

for providing effective career guidance. 

 While we have a broad understanding of 

barriers for girls in choosing STEM. Much 

less systematic knowledge has been gen-

erated on what prevents male students 

from choosing health professions and youth 

in general from pursuing vocational training.  

Such knowledge is necessary to develop 

effective measures. 

 Finally, there is a dearth of quantitative 

studies of correlations between measures 

and actual preferences over time. Typically, 

evaluations are conducted simultaneously 

or immediately after a given effort and thus 

is limited to interviews and surveys on per-

ceptions among participants and stakehold-

ers.  

 

 

 

English summary 



 
 

8 STYRINGSVIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER UTDANNINGSVALG | DAMVAD.COM 

Denne rapporten presenterer en kunnskapsover-

sikt over ulike offentlige virkemidler som har til 

hensikt å påvirke individuelle utdanningsvalg. Rap-

porten inneholder en typologi av ulike typer tiltak 

og oppsummerer eksisterende kunnskap om deres 

virkninger og effekter.  

 

Rapporten er utarbeidet av DAMVAD på vegne av 

Kunnskapsdepartementet.  Bakgrunnen for arbei-

det er økende oppmerksomhet omkring framtidige 

kompetansebehov og bekymring for om vi utdan-

ner rett kompetanse. Oppgaven har bestått av tre 

deler (se Figur 1.1): 

 

 Kartlegging og typologi av spesifikke virke-

midler som er tatt i bruk i Norge med hensikt 

å påvirke konkrete utdanningsvalg. 

 Oppsummering av drøftinger og dokumen-

terte virkninger av styringsvirkemidlene om-

talt ovenfor samt liknende virkemidler tatt i 

bruk i andre nordiske land (Danmark og 

Sverige). 

 Generell vurdering av kunnskapsgrunnla-

get og kunnskapshull.  

    

1.1 Metode 

Analysen kombinerer ulike metoder, illustrert i Fi-

gur 1.2. 

 

 Innledende dokumentanalyser er anvendt 

for å få et overblikk over aktuelle virkemid-

ler og en mulig typologi. 

1 Innledning 

 
 
FIGUR 1.1 
Tre oppgaver 
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 Intervjuer med nøkkelaktører i tre land har 

hatt som formål å styrke forståelsen av 

ulike virkemidler, teste ut typologien og 

identifisere relevant litteratur.  

 Bibliometrisk søk med avgrensende siling 

og supplerende snøballmetode har gene-

rert relevant forskning. Søkestreng til bi-

bliometrisk søk og nettsøk er utarbeidet i 

dialog med Kunnskapsdepartementet og 

presenteres i vedlegg. 

 Systematisk nettsøk gir et bilde av omfang 

av omtale på ulike tema. 

 Et ekspertmøte med relevante aktører ga 

innspill til nyanser i tolkning av litteraturen 

og sentrale kunnskapshull.  

 

Med denne fremgangsmåten er det grunn til å anta 

at det vesentlige av litteratur er innhentet og om-

talt. Anbefalingene gjelder områder der begrenset 

kunnskap finnes i dag og der slik kunnskap anses 

å kunne være nyttig for framtidig utvikling av poli-

tikk og virkemidler.  
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1.2 Avgrensninger 

Det er mange tema som er relatert til utdannings-

valg. Kvalitet i studiene, oppfatninger om kvalitet i 

studiene, forventinger om lønn og generell offentlig 

debatt omkring kompetansebehov og yrkesstatus 

kan være viktige faktorer. Denne rapporten er av-

grenset til målrettede offentlige virkemidler primært 

rettet mot å påvirke utdanningsvalg. Følgende 

konkrete avgrensninger er dermed foretatt:   

 

 Analysen ser på offentlige virkemidler av 

nasjonal betydning. Det betyr at virkemid-

lene godt kan være i regi av lokale aktører 

som fylkeskommuner eller større kommu-

ner, men enten være underlagt statlige ret-

ningslinjer eller være av en størrelse eller 

betydning av potensiell nasjonal interesse. 

Private initiativ omfattes ikke, og det er 

ikke gjort noen systematisk kartlegging på 

kommunalt eller regionalt nivå. Kampanjer 

og tiltak fra alle utdanningsinstitusjoner er 

 
 
FIGUR 1.2 
Metoder 
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heller ikke omfattet, men referert til som 

eksempler. 

 

 Analysen er avgrenset mot generelle tiltak 

for å styrke og sikre kvalitet i utdanningen. 

Slike tiltak er altså ikke med i studien. 

Oppfatninger om og forventninger til kvali-

tet kan tenkes å påvirke utdanningsvalg in-

direkte, men er ikke direkte tiltak med pri-

mært rekruttering som formål 

 

 Strukturelle variabler som påvirker utdan-

ningsvalg (kjønn, foreldres utdanningsbak-

grunn, mv) er ikke hovedtema men opp-

summeres kort som bakteppe for forståel-

sen av ulike virkemidler og hvilke barrierer 

de retter seg mot. 

 

 Analysen, og særlig kapittel 3, er avgrenset 

til å være en kunnskapsoppsummering og 

har ikke foretatt egen datainnhenting eller 

analyser med ny førstehåndskunnskap. Ar-

tiklenes tematikk og hovedkonklusjoner er 

kort referert men for et helhetlig bilde av 

analysen henvises leseren til den enkelte 

publikasjon. Kapittel 3 drøfter sentrale 

problemstillinger der det synes å være 

kunnskapshull og der videre analyser kan 

være hensiktsmessig. 

 

 

1.3 Rapportens tre deler 

Rapporten består av tre deler.  

 

 Første del drøfter begrunnelser for denne 

typen virkemidler og presenterer en typo-

logi over ulike virkemidler.  

 

 Andre del presenterer eksisterende kunn-

skap fra forskningslitteratur og andre publi-

serte analyser og rapporter. Denne deler 

er strukturert etter vår typologi og gir både 

kvantitativ og kvalitativ innsikt i eksiste-

rende kunnskap om emnet.  

 

 Del tre drøfter kunnskapshull i lys av ut-

fordringer identifisert gjennom dokumenter 

og intervjuer i vårt arbeid. Del tre er såle-

des også våre anbefalinger til prioritering 

av videre analyse på området.  

 

Hoveddelen av erfaringene er fra Norge, men ana-

lysen trekker også på svenske og danske erfa-

ringer og publikasjoner.  
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Dette kapitlet presenterer begrunnelser for og ulike 

typer tiltak og virkemidler som har til hensikt å på-

virke individers utdanningsvalg. Typologien som 

etableres videreføres i de påfølgende kapitlene.  

 

2.1 Dekker vi framtidens kompetansebehov?  

Stadig flere tar høyere utdanning og arbeidslivets 

krav til kompetanse er i stadig endring. I 1985 var 

tallet på studenter i høyere utdanning om lag 87 

000. I 2002 var tallet steget til 170 000 studenter 

og i 2013 til 211 000. Og studentene studerer 

lengre. Antall registrerte studenter på høyere grad 

økte fra 42 000 i 2004 til 57 000 i 2013. Det tilsva-

rer en vekst på 35 prosent (SSB). 

 

De siste årene har søkertallene til realfag og tekno-

logi økt både absolutt og i relative tall, og det samme 

gjelder helsefag og lærerutdanning. Ingeniørfag har 

økt i absolutte tall, men falt som andel av totale sø-

kertall. Søkertall til både realfag og teknologiske fag 

har økt. Fra 2005 til 2009 har antallet studenter med 

realfag som førsteprioritet i søknad til høyere utdan-

ning økt med 12 prosent, mens det samme tallet for 

ingeniørfag er hele 30 prosent i samme periode. Si-

den 2003 har antallet uteksaminerte kandidater ved 

universiteter og høyskolers matematiske, tekniske 

og naturvitenskapelige (MNT) fag økt med 31 pro-

sent (Regjeringens strategi for realfag 2010). Noe 

av dette kan sannsynligvis tilskrives satsinger på 

realfag i grunnopplæringen og særlige kampanjer 

for rekruttering til læreryrket.  

 

Særlig jenters tilbøyelighet til å ta høyere utdan-

ning øker. I 2013 var nær seksti prosent av studen-

tene i høyere utdanning jenter. Statistikk viser 
 
 
                                                      
1 MODAG skiller mellom ulike næringer. Arbeidsmarkedet er delt i fem ut-
danningskategorier. Utviklingen i etterspørselen for ulike fagfelt innenfor 
disse utdanningskategoriene beregnes i etterkant 
2 Framskrivningene av tilbudssiden i SSBs modeller er en videreføring av 
hvordan dagens ungdom fordeler sine utdanningsvalg. Det er således ikke 

også at kvinner i de senere årene i økende grad 

har søkt seg mot tradisjonelt mannsdominerte ut-

danninger som for eksempel medisin og økonomi 

og administrasjon og i noen grad også naturviten-

skaplige og teknologiske utdanninger. Fortsatt er 

imidlertid jenter underrepresentert i enkelte fag 

som tekniske fag/ ingeniørfag, men skjevheten er 

gradvis blitt redusert. Det finnes ingen parallell ten-

dens blant menn til å søke kvinnedominerte utdan-

ninger. Av søkere til pedagogiske fag var 72,3 pro-

sent jenter i 2015, og 78,5 prosent av søkerne til 

alle helsefag var jenter.  

 

Parallelt med økt utdanningsnivå øker imidlertid 

også arbeidsmarkedets etterspørsel etter høyt kva-

lifisert arbeidskraft. Analyser tyder på mangel på 

flere sentrale kompetanse- og yrkesgrupper i nær 

framtid. Framskrivninger av kunnskapsbehov pro-

duseres av SSB omtrent hvert tredje år, tilbake til 

1993. Den makroøkonomiske modellen MODAG1 

blir brukt til å framskrive etterspørselen etter utdan-

ning1, mens den dynamiske mikrosimuleringsmo-

dellen MOSART2 blir brukt til å framskrive befolk-

ningen og arbeidstilbudet etter utdanning (Cappelen 

mfl. 2013, Gjefsen mfl. 2014)2. Med utgangspunkt i 

dagens tilbud og behov, framskrev SSB utvalgte 

grupper slik for 2025 (Gjefsen mfl. 2014), avrundet 

til nærmeste tusen3: 

 

 Underskudd på arbeidskraft på videregå-

ende nivå i bygg- og anleggsfag, rundt 33 

000. 

 Noe underskudd på sivilingeniører, rundt 

3000. 

 Overskudd av utdannede med høyere ut-

danning i økonomiske og administrative 

en prognose. Gjefsen mfl. (2014) bruker opplysninger om innvandreres 
utdanning til å anslå utdanningsvalgene til innvandrere fremover i tid.  
3 Framskrivningene er, som SSB selv understreker, forbundet med stor 
usikkerhet 

2 Hvorfor og hvordan påvirke utdanningsvalg? 
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fag, rundt 64 000 samlet sett for kort og lang 

høyere utdanning. 

 Underskudd på lærere med kort høyere ut-

danning, rundt 38 000. 

 Underskudd på pleie- og omsorgsfag med 

kort høyere utdanning, rundt 36 000. 

 

Framskrivningene er relativt aggregert. En DAM-

VAD-studie fra 2014 viste at uten særlige virkemid-

ler vil arbeidsmarkedet mangle minst 10 000 yrkes-

aktive med avansert IKT kompetanse i 2030 (DAM-

VAD 2013). 

 

Økt deltakelse i høyere utdanning har også bidratt 

til en mangel på arbeidskraft med videregående fag-

utdanning. SSBs siste framskrivninger tyder for ek-

sempel på et underskudd på arbeidskraft med vide-

regående som høyeste fullførte utdanningsnivå i 

bygg- og anleggsfag på rundt 33 000 i 2025.  

 

Generelle trender som bidrar til å underbygge fram-

skrivningene er: 

 

 Eldrebølgen tilsier kraftig vekst i behov for 

helsepersonell. Selv om helseteknologi og 

nye løsninger må på plass for å effektivi-

sere helsesektoren, er det en rekke oppga-

ver innen helse og omsorg som i liten grad 

lar seg gjøre mer effektivt. 

 Den samme eldrebølgen som gir jobb til sy-

kepleiere, sørger nå også for at flere store 

etterkrigskull med mange ingeniører og læ-

rere og andre faggrupper, vil pensjonere 

seg de neste fem årene. 

 Befolkningsvekst, særlig i de store byene, 

vil gi behov for arbeidskraft som kan bygge 

infrastruktur som veier, broer, jernbaner og 

boliger 
 
 
                                                      
4 Enkelte utfallsrom er tatt høyde for i framskrivningene, for eksempel lav, 
middels eller høy innvandring fra SSBs befolkningsframskrivninger 

Generelt er det også betydelig usikkerhet om fram-

tidens spesifikke kompetansebehov. Lineære fram-

skrivninger har noen begrensninger i at de ikke syn-

ligjør usikkerheter og utfallsrom4. Vi vet at befolk-

ningen vokser, urbaniseres og eldes, og vi vet at 

teknologien utvikler seg raskt. Vi vet ikke hvilken 

form arbeidsinnvandringen vil ta, hvordan klima-

endringer og ressursknapphet vil påvirke oss og 

hvilke geopolitiske utfordringer vi vil stå ovenfor. 

 

Digitalisering og robotisering er en av usikkerhets-

faktorene. Digitalisering av næringer påvirker både 

hvilken arbeidskraft som etterspørres og hvem som 

etterspør arbeidskraft. En sentral usikkerhet er i 

hvilken grad og hvordan arbeidsplasser erstattes av 

roboter (se for eksempel Frey og Osborne 2013). 

Effektene i Norge er blant annet studert av Ekeland, 

mfl. (2015) med utgangspunkt i en metode utviklet i 

USA av Frey og Osborne (2013).  Ekeland mfl. 

(2015) anslår at en tredjedel av den norske syssel-

settingen i stor grad vil bli utsatt for automatisering i 

løpet av de neste tyve årene.5 Lavtlønns- og lav-

kompetanseyrker ser ut til å være mest utsatt. Tje-

nesteyrker og yrker i offentlig sektor er mer skjermet 

enn industri og andre yrker i privat sektor. Et viktig 

skille kan oppstå mellom rutinepregede oppgaver 

som kan overtas av datamaskiner og kognitive opp-

gaver som bare kan utføres av mennesker (se for 

eksempel Osborne & Frey 2013, Brynjolfsson og 

McAffee 2014).  Kompetansebehovene i arbeids-

stokken kan også komme til å endre seg. Økende 

kompleksitet sammen med spesialisering og digita-

lisering vil for eksempel øke verdien av tverrfaglig 

forståelse sammen med dybdeforståelse, samt so-

sial kompetanse og evne til samhandling. Ludvig-

sen-utvalget drøfter dette inngående i sin første del-

utredning (NOU 2014:7: Elevenes læring i fremti-

dens skole).  

5 Kategorien”høyrisiko” betegner yrker med over 70 prosent sannsynlighet 
for automatisering, selv om tidsperspektivet er usikkert. 
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Som et supplement til framskrivninger fra SSB ut-

vikles også scenarier som metode for å forstå 

framtidens kompetansebehov. En slik analyse er 

under utvikling av Samfunnsøkonomisk analyse og 

DAMVAD på vegne av Kunnskapsdepartementet 

og ferdigstilles i juni 2015. 

 

 

2.2 Begrunnelser for styring av utdannings-

valg 

Prinsipper omkring styring og dimensjonering sto 

høyt på dagsorden omkring 2000, da kraftig økning 

i studietilbøyelighet gjennom 1990-tallet også redu-

serte andelen studenter innen realfag og teknologi-

fag (se for eksempel Aamodt 1999, Aksnes mfl. 

2001). 

 

Eldrebølgen, press på ingeniørkompetanse med 

høy etterspørsel fra petroleumssektoren på kort 

sikt og omstilling og konkurranse på lengre sikt, 

samt økende oppmerksomhet omkring kvalitet i 

skolen har sammen bidratt til fornyet diskusjon om 

framtidens kompetansebehov. St. meld 44 (2008-

2009) legger grunnlaget for dagens politikk for å 

sikre at utdanningen møter framtidens kompetan-

sebehov. Det er særlig realfag, helsefag og lærer-

yrket som trekkes fram som områder der økt re-

kruttering og redusert frafall er avgjørende. Mel-

dingen understreker at «Det er verken ønskelig el-

ler mulig for staten å styre ungdommens valg og 

dimensjonere utdanningssystemet ut fra framskri-

vinger om framtidige behov på arbeidsmarkedet. 

Derimot vil regjeringen arbeide for at det blir bedre 

kunnskap om arbeidslivets behov, og for at ung-

dommen skal kunne ta mest mulig informerte valg. 
 
 
                                                      
6 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--system-for-analyse-
og-formidling/id696341 

For noen viktige fagområder, slik som lærerutdan-

ning, helsefag og realfag, er det i tillegg nødvendig 

med særskilte tiltak for å stimulere til større inter-

esse og rekruttering» (s. 10). Meldingen tok også 

til orde for å «opprette et system for framskrivinger 

og analyser av framtidige kompetansebehov» (s. 

95). Som en følge av meldingen og den påføl-

gende høringsrunder opprettet Kunnskapsdeparte-

mentet høsten 2013 et treårig prosjekt (Prosjektet 

om framtidige kompetansebehov). Prosjektet skal 

bidra til å utvikle et system for analyse, dialog og 

formidling av framtidige kompetansebehov i 

Norge.6 

 

Det er altså bred enighet i Norge om at studente-

nes søkning er styrende for utdanningstilbudet. Ar-

beidsmarkedet er fleksibelt, i hvert fall på lang sikt. 

Etterspørselen etter kompetent arbeidskraft vil til 

enhver tid måtte tilpasse seg den kompetansen 

som er tilgjengelig. Kompetansepolitikken skal 

møte både dagens og framtidens kompetansebe-

hov.  Søkeres preferanser kan i prinsippet være en 

like god refleksjon av framtidens kompetansebe-

hov som lineære framskrivninger basert på histo-

riske tall. Demografi, teknologi og ressurser påvir-

ker arbeidsmarkedets etterspørsel. Nedtrapping av 

oljeinvesteringer vil kunne frigi ingeniørkompe-

tanse til arbeidslivet for øvrig. Andre omstillinger 

og nye løsninger som ennå er ukjent gjør at enhver 

framskrivning vil være forbundet men en god por-

sjon usikkerhet. Økt globalisering både i utdanning 

og arbeidsliv kan gjøre det enda mer krevende å 

forutse framtidige kompetansebehov.  

 

Likevel er det mange gode grunner til å under-

støtte informerte utdanningsvalg og et fungerende 

arbeids- og kunnskapsmarked også på kort sikt. 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--system-for-analyse-og-formidling/id696341
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--system-for-analyse-og-formidling/id696341
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Både offentlige myndigheter og privatpersoner leg-

ger ned betydelige investeringer i høyere utdan-

ning. Offentlige myndigheter har et overordnet an-

svar for hensiktsmessig ressursbruk, blant annet i 

utdanningssektoren. Med et stort mangfold av ut-

danningstilbud er det sannsynligvis urealistisk å 

forvente at alle sitter på full informasjon. Det vil 

dermed være en god investering å sørge for best 

mulig informasjon før valget foretas. Et betydelig 

frafall i enkelte utdanninger kan også tyde på at de 

studerende på forhånd ikke har tilstrekkelig kunn-

skap om hva utdanningen de påbegynner innebæ-

rer. Bedre kunnskap i forkant av valg kan dermed i 

teorien både øke sannsynligheten for rasjonelle ut-

danningsvalg i tråd med personlige preferanser og 

samfunnets behov og redusere feilvalg. Dersom 

det med stor sannsynlighet vil være en mangel på 

enkelte yrkesgrupper kan myndighetene begrunne 

målrettede tiltak med at samfunnets ressurser ut-

nyttes mer effektivt dersom forsinkelser i tilpasning 

mellom tilbud og etterspørsel reduseres. Og en-

kelte yrkesgrupper eller kompetanseområder vil 

oppleve en mangel på kvalifisert arbeidskraft, selv 

om omfanget og innretningen på disse yrkesgrup-

pene er usikkert. Organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling (OECD) argumenterer i rap-

porten «Skills Strategy Action Report Norway» for 

at norske studenters utdanningsvalg i for liten grad 

samsvarer med samfunnets behov.7 OECD ser be-

hov for at Norge i sterkere grad bruker ulike sty-

ringsvirkemidler framover. OECD foreslår for ek-

sempel økt bruk av differensierte stipend og lån og 

å redusere antall studieplasser på studier det er 

mindre behov for.   

 
 
 
                                                      
7 http://skills.oecd.org/developskills/documents/OECD_Skills_Stra-
tegy_Action_Report_Norway.pdf 
8 St.prp. nr. 136 1968-69 

Over tid har tilnærminger til hvordan myndigheter 

skal styre og påvirke utdanningsvalg variert. I di-

mensjonering av kapasiteten i høyere utdanning 

kan det anlegges to hovedperspektiver, enten å 

legge vekt på etterspørselen etter utdanning, eller å 

legge vekt på samfunnets behov for utdannet ar-

beidskraft (Aksnes mfl. 2005). Et styrende prinsipp 

fra Ottosenkomiteen8 på slutten av 1960-tallet var 

tradisjonelt at den totale kapasiteten tilpasses etter-

spørselen fra søkerne, mens fordelingen etter fag 

og studier skulle ta hensyn til behovene i arbeids-

markedet. Try og Aamodt (2000) peker på at Mjøs-

utvalget fra 20009 i sterkere grad la vekt på å dekke 

søkernes ønsker i prinsippene for dimensjonering 

enn det Ottosenkomiteen gjorde. I etterkant av Kva-

litetsreformen er en større del av ansvaret for opp-

rettelse av studier og fordeling av studieplasser lagt 

til institusjonene og vektleggingen av søkernes pre-

feranser er blitt forsterket.10 Dermed styres ikke 

bare det totale tilbudet men også fordelingen mel-

lom fag i større grad av studentenes egne preferan-

ser.  

 

Det kan også tilføyes at med Kvalitetsreformen fikk 

utdanningsinstitusjonene både større frihet til å opp-

rette og nedlegge fag, og insentiver til å tiltrekke og 

utdanne flest mulig studenter. Det betyr at utdan-

ningssøkere sitter med et stort ansvar for at framti-

dens arbeidsmarked utstyres med rett kompetanse. 

Utdanningsinstitusjonene selv kan i teorien også ha 

insentiver til å ta opp flere på fag med lavere kost-

nader per student enn dyre kliniske fag eller fag som 

krever mye utstyr og oppfølging. Studentene kan 

trekkes til slike studier gjennom kampanjer og stu-

dietitler som tiltrekker studentene. Har de som på-

9 NOU 2000: 14 «Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i 
Norge» 
10 Kunnskapsdepartementet (2003) 



 
 

16 STYRINGSVIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER UTDANNINGSVALG | DAMVAD.COM 

begynner studier tilstrekkelig informasjon og kunn-

skap om arbeidsmarkedet til selv å ta informerte 

valg? 

 

2.3 Hvordan kan myndighetene innvirke på 

utdanningsvalg? 

Myndighetene kan altså legge til rette for mer infor-

merte valg eller stimulere til helt konkrete valg. Vi 

deler virkemidler i fire hovedtyper, illustrert i figur 

2.1:  

 

1. Tiltak på tilbudssiden i form av opprettelse og 

nedleggelse av studier, eller fordeling av plas-

ser gjennom særlige opptaksregler.  

2. Tiltak som består i å formidle informasjon enten 

i form av (a) målrettede kampanjer eller (b) nøy-

tral karriereveiledning. 

3. Tiltak som søker å stimulere til spesifikke valg 

ved hjelp av økonomiske insentiver. 

4. Tiltak som kobler utdanning og arbeid på en 

måte som skal stimulere til spesifikke utdan-

ningsvalg. 

2.3.1 Tilbudssiden: Studieplasser og opptak 

Myndigheter og utdanningsinstitusjoner kontrollerer 

tilbudssiden av utdanning. Utdanningsinstitusjo-

nene kan opprette og nedlegge fag, og regulerer 

selv opptak til studiene de tilbyr. Grunnlaget for 

hvilke fag og studieplasser som tilbys er lagt i stats-

budsjettets tildeling til universiteter og høyskoler. Fi-

nansieringsmodellen gir fra 2002 ytterligere frihet til 

 
 
FIGUR 2.1 
Typologi over virkemidler som påvirker utdanningsvalg 
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institusjonene sammenliknet med tidligere. Model-

len er nærmere beskrevet i Boks 2.2. I tillegg til ba-

sisfinansiering og studiekomponenten kan Kunn-

skapsdepartementet også øremerke for eksempel 

stipendiatstillinger i særlig kritiske fag. Ettersom in-

stitusjonene får penger for hver students vekttalls-

produksjon har de insentiver til å være etterspør-

selsdrevne. Det gis høyere beløp for dyre fag med 

en lavere enhetskostnad.  

 

I Danmark har dimensjonering av utdanningstilbu-

det siste året blitt langt mer sentralisert. Høsten 

2014 vedtok den danske regjeringen nedleggelse 

av 4 000 studieplasser der det har vært høy ledig-

het. Konkrete prioriteringer ble delegert til institu-

sjonene selv, men med sterke føringer på hvor kut-

tene skulle foretas. Diskusjonen i Danmark og til 

dels i Sverige er imidlertid preget av høye ledighet-

stall og avgrensing av enkelte fag heller enn øk-

ning i andre. 

 

Det er i Norge særlig tre tiltak på tilbudssiden som 

konkret anvendes for å påvirke rekruttering til en-

keltfag og av særlige målgrupper: tilleggspoeng, 

særlige opptakskrav og desentraliserte utdannings-

tilbud. 

Tilleggspoeng 

Tilleggspoeng er et virkemiddel for å øke oppta-

ket av en gruppe søkere eller stimulere til særlige 

fagvalg. Tilleggspoeng er anvendt både for å sti-

mulere til særlige fagvalg og for å oppmuntre sø-

kere av det underrepresenterte kjønn.  

 

Det gis i dag tilleggspoeng til elever i videregående 

som velger realfag eller språk og poengene gjelder 

da uavhengig av hvilke studier de søker. Ord-

ningen er ment å stimulere til valg av realfag og 
 
 
                                                      
11 http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/11.03.15web/S-5.15%20Jentepo-
eng%20ved%20siving%20studiene.pdf 

språkfag i videregående. Tilleggspoeng skulle imø-

tekomme innvendinger om at realfag ga liten uttel-

ling fordi fagene var mer krevende å få gode ka-

rakterer i (se Aksnes mfl 1997). 

 

Ifølge forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-9 

kan departementet også gi 1 eller 2 tilleggspoeng 

for søkere av det kjønn som er klart underrepre-

sentert blant studenter eller yrkesutøvere fra en 

bestemt utdanning. Initiativet kan komme fra den 

enkelte institusjon. Slike poeng gis for eksempel 

ved NMBU til menn som søker veterinærstudiet, 

ved HiOA for jordmorstudiet og ved NTNU til det 

underrepresenterte kjønn. Målsettingen for slike til-

leggspoeng er primært likestilling mellom kjøn-

nene. På sikt vil jo likevel rekrutteringspotensialet 

til et fag avhenge av fagets evne til å rekruttere fra 

begge kjønn. Ved NTNU har styret nylig besluttet 

at tilleggspoeng for kvinner kan avvikles ved en-

kelte fag, men samtidig fastsatt kriterier for kjønns-

poeng som skal gjelde begge kjønn. I styrets ved-

tak fra mars 2015 heter det at «når andelen av un-

derrepresentert kjønn i yrkeslivet kommer opp i 30 

prosent, skal kjønnspoeng avvikles. For studiepro-

gram der det er lavere andel av underrepresentert 

kjønn i yrkeslivet, skal kjønnspoengene opphøre 

når andelen som har fått tilbud om studieplass har 

vært 40 prosent eller mer de siste tre årene»11.   

Ved HiOA har man fra høsten 2014 innført tilleggs-

poeng for menn til jordmorstudiet, mens mannlige 

søkere til veterinærstudiet ved NMBU også kan få 

tilleggspoeng. 

 

Opptakskrav 

Enkelte særlig kostbare fag tar opp et begrenset an-

tall studenter etter karakterpoeng fra videregående. 

Motsatt kan karakterkrav settes av andre hensyn 
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enn kostnader og kapasitet. For lærerstudiet er det 

innført minimumskarakterkrav for matematikk fra vi-

deregående. Regjeringen ønsker å heve opptaks-

kravene til lærerstudiet ytterligere slik at søkere må 

ha minst karakteren 4 i matematikk for å komme inn 

på lærerstudiet. Økt kvalitet er ment å på sikt skulle 

heve statusen på læreryrket som indirekte og på 

lengre sikt kan øke rekruttering. Effektene er lang-

siktige og usikre. På kort sikt bidrar kravene kanskje 

til redusert studenttilgang. Meningene er delte om 

tiltaket, men en generell holdning har i hvert fall vært 

at man ikke kan ta opp flere på bekostning av kvali-

tet – det gir for store utfordringer med å få studen-

tene til å fullføre (økt frafall). Tilsvarende karakter-

krav har også vært drøftet i Sverige, men er så langt 

ikke innført.  

 

Andre kvalitetstiltak kan også ha ulik effekt på kort 

og lang sikt. HiOAtilbyr nå masterutdanning som 

spesialistutdanning i sykepleien. Det betyr at de 

med bachelor som tidligere tok ett års videreutdan-

ning i hel eller delvis stilling, nå i større grad må til-

bake i fulltids utdanning. Et slikt tiltak tar sikte på å 

øke kvalitet på sikt, selv om den kortsiktige virk-

ningen også kan tenkes å være redusert søkning.  

 

Desentralisert og tilpasset utdanning 

Dersom geografi eller formell fagkompetanse står i 

veien for utdanningsvalg kan også særlig tilrette-

leggende tiltak være aktuelle. Desentralisert utdan-

ning er ett eksempel og har særlig vært anvendt av 

lærer- og sykepleierutdanningene. Innen realfag er 

forkurs og realfagskurs virkemidler for å åpne for 

ingeniørutdanning blant søkere som henholdsvis 

mangler generell studiekompetanse eller mangler 

realfaglig fordypning. Slike tiltak kan både stimu-

lere til økt deltakelse i høyere utdanning generelt, 

og til lærer, sykepleier og ingeniørutdanning spesi-

elt.  
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2.3.2 Veiledning og kampanjer 

Denne kategorien består av to ganske ulike typer 

virkemidler. Den ene er målrettede kampanjer som 

skal styrke rekruttering til særlige fag. Slike tiltak kan 

være sentralt forvaltet (GNIST, GLØD, handlings-

planer for rekruttering til realfag). Den andre typen 

er karriereveiledning, rådgivning og faget utdan-

ningsvalg, som har til hensikt å understøtte infor-

merte valg for den enkelte elev/student. Begge ty-

per veiledning er sentrale virkemidler i Regjeringens 

politikk. 

 

Kampanjer 

Alle de tre skandinaviske landene har eksempler 

på målrettede kampanjer, fra myndigheter, ar-

beidslivsaktører og utdanningsinstitusjoner, som 

 
 
BOKS 2.2 
Finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler 

 
Rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) består av tre deler: En basisbevilgning, og en 
resultatbasert finansiering (RBF) som består av (i) utdanningsinsentivene og (ii) forskningsinsentivene. 
Basisbevilgningen skal sikre langsiktighet og stabilitet mens de to siste skal belønne høy kvalitet og 
konsentrasjon i forskning samt kvalitet og effektivitet i utdanningen (St. prp. 1 2001-2002, Frølich 2007). 
I utgangspunktet skulle basiskomponenten i snitt utgjøre 60 prosent av budsjettrammen, forskningskom-
ponenten 15 prosent og undervisningskomponenten 25 prosent (St.prp. 1 2001-2002). Som en del av 
basisbevilgningen kan departementet velge å øremerke midler, for eksempel til opprettelse av stipen-
diatstillinger innen realfag eller kvinnelige stipendiatstillinger.  
 
Utdanningsinsentivene beregnes på grunnlag av antall avlagte 60-studiepoengsenheter og antall inn- og 
utreisende utvekslingsstudenter. Den resultatbaserte undervisningsbevilgningen har ingen øvre grense. 
Samtidig er denne i noen grad forutsigbar på bakgrunn av studentopptak og historisk studieprogresjon. 
Utdanningsinsentivene består av to komponenter: 
 

 Antall avlagte studiepoeng (SPE) 
 Antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter 

 
Uttellingen knyttet til avlagte studiepoeng beregnes på grunnlag av endring i antall avlagte 60-studiepo-
engsenheter (SPE). For at insentivstyrken skal være omtrent like sterk uavhengig av fag, er utdan-
ningene delt inn i seks kategorier (A-F) med satser som gjenspeiler ulik grad av undervisnings- og ut-
styrsintensitet. Uttellingen tilsvarer 40 pst. av satsen for den aktuelle kategorien.  
 
Innplassering i en budsjettkategori skal reflektere forskjeller i kostnader for ulike studier. Det er likevel 
ikke slik at å flytte et fag fra en kategori til en annen kategori har konsekvenser for den totale rammebe-
vilgningen. Departementet presiserer i flere dokumenter og på sine hjemmesider at «Innplassering i en 
høyere kategori gjøres budsjettnøytral dersom det ikke er gjort vedtak i Stortingets budsjettbehandling 
om at det følger friske midler med kategoriheving». Det betyr at departementet i endringsåret justerer 
ned den langsiktige strategiske bevilgningen og tilsvarende opp den resultatbaserte uttellingen, slik at 
samlet budsjettramme forblir den samme. 
 
Studentenes valgfrihet er imidlertid til en viss grad begrenset ved at finansieringssystemet i høyere ut-
danning setter en ramme for hvor mange studieplasser som inkluderes i institusjonenes basisbevilg-
ninger. Basisbevilgningen blir ikke uten videre oppjustert dersom institusjonene øker opptaket utover de 
fastsatte krav. 
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skal stimulere flere til å velge et konkret utdan-

ningsløp.  

 

Kampanjer har særlig hatt som formål å rekruttere 

flere til realfag. Med betydelig økning i deltakelse i 

høyere utdanning på 1990-tallet falt også den rela-

tive andelen realfagsstudenter. Bekymringer om-

kring forhåndskunnskap og manglende interesse – 

særlig blant jenter – la grunnlaget for en rekke ut-

redninger og tiltak som Tveitereidutvalget, Sjøber-

gutredningen og Ekspertgruppen for realfagene. I 

hele Norden ble det satt søkelys på realfagsopplæ-

ring i grunnskole og videregående skole, vitens-

kapssentre, rollemodeller og tidlig mestring.  

 

Som en del av Regjeringens nasjonale strategi for 

å skape interesse for matematikk, naturfag og tek-

nologi og for å øke rekrutteringen til utdanning in-

nenfor disse områdene, ble det i 2003 besluttet å 

opprette regionale vitensentre. Utviklingsarbeidet 

ble organisert som et program under Forskningsrå-

det med et eget programstyre, Vitensenterstyret. 

Det er i dag seks virksomme regionale vitensentre 

som får tildelt statlige midler gjennom Vitensenter-

programmet, to av disse har fått støtte til utvikling.  

 

I regi av RENATE-senteret gjennomføres for ek-

sempel et landsomfattende studentdrevet motiva-

sjonsprogram ENT3R, der studenter fra realfaglige 

studier er mentorer som gir matematikktrening og 

fungerer som rollemodeller for elever fra 10. trinn 

og Vg1.3 Deltakelsen er størst fra ungdomstrinnet. 

Elevene oppgir at deltakelse i ENT3R gir økt mest-

ring av og interesse for matematikk. 

 

Målrettede kampanjer har også hatt som mål å re-

kruttere til lærer- og barnehagelæreryrket, hen-

holdsvis under kampanjene GNIST og GLØD. 
 
 
                                                      
12 http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/ 

Kampanjer og nettsider som www.verdensfinestes-

tillingledig.no er ment å stimulere til spesifikke valg 

blant unge. 

 

I Danmark har myndighetene de siste årene også 

gjennomført flere slike kampanjer, blant annet for å 

styrke rekruttering til fagutdanninger. De siste 

årene har man imidlertid gradvis styrt bort fra mål-

rettede kampanjer til prioritert satsing på mer nøy-

tral karriereveiledning.  

Nøytral veiledning 

Karriereveiledning og utdannings- og yrkesrådgiv-

ningen skiller seg fra kampanjer gjennom at den 

skal være nøytral. Veiledningen og rådgivning er 

ikke ment som et virkemiddel som skal påvirke til 

et bestemt utdanningsvalg. I stedet er målet å gi 

den enkelte hjelp til selvrefleksjon og informasjon 

om utdanning og karriere, slik at den det gjelder 

selv skal kunne ta valg som er riktige for seg (se 

DAMVAD 2013).  

 

I tillegg til karriereveiledningstilbudet ved de fylkes-

vise karrieresentrene og rådgivningen i skolen, fin-

nes det en rekke andre offentlige tiltak som er 

ment å legge til rette for at den enkelte skal ta in-

formerte valg. For det første er faget utdannings-

valg innført på ungdomstrinnet, der målet er at fa-

get skal skape en helhet og sammenheng i hele 

grunnopplæringen ved å knytte grunnskole og vi-

deregående opplæring bedre sammen.12 For det 

andre er prosjekt til fordypning for Vg 1 og Vg 2 

innført i yrkesfagene i videregående opplæring.13 

Faget har et veilednings- og rådgivningselement i 

seg. Som noe av forskningen av faget viser, er det 

også et tiltak som skal underbygge rekruttering av 

relevant arbeidskraft til arbeidslivet. Hensikten med 

prosjekt til fordypning er at elevene skal få prøve ut 

13 http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Prosjekt-til-
fordypning---Kunnskapsloftet/ 

http://www.verdensfinestestillingledig.no/
http://www.verdensfinestestillingledig.no/
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et lærefag og få erfaring med yrkets innhold, opp-

gaver og arbeidsmåter, slik at den enkelte velger 

riktig senere i utdanningsløpet. 

 

Videre finnes det noen godt etablerte nettportaler 

som er ment å gi nøytral informasjon om utdanning 

og yrker. Her kan vi blant annet trekke frem 

www.vilbli.no som gir informasjon om videregå-

ende opplæring og fagskolenivå. Videre er 

www.utdanning.no en stor aktør, der man både 

kan finne informasjon om videregående opplæring, 

fagskoleutdanninger og høyere utdanning. I tillegg 

finnes det også andre offentlige aktører som på 

sine hjemmesider gir utdannings- og karriererela-

tert informasjon, eksempelvis www.ung.no.  

Senter for IKT i utdanningen forvalter siden 

www.utdanning.no på oppdrag fra Kunnskapsde-

partementet. Et prøveprosjekt med e-veiledning 

ble gjennomført i 2014 fikk gode tilbakemel-

dinger14. I Danmark er allerede regional karriere-

veiledning supplert med e-veiledning der brukerne 

kan stille spørsmål, chatte og få en-til-en veiled-

ning via nettet.  

2.3.3 Økonomiske insentiver  

I valg av utdanning kan personlig økonomi også 

være en faktor. Utsikter til lønn er ett av flere forhold 

som styrer utdanningsvalg. Det er også mulig at sti-

pend, ettergivelse av lån eller andre økonomiske 

goder kan motivere til særlige valg. OECD har blant 

annet anbefalt økonomiske insentiver som virke-

middel får å stimulere søkere særlig til helsefag 

(OECD 2014, Action 2.18). I dag finnes ingen offent-

lige stipendordninger for spesifikke fagvalg, men 

Lånekassen forvalter en avskrivingsordning på opp 

til NOK 50 000 for fullføring av enkelte lærerutdan-

 
 
                                                      
14 https://iktsenteret.no/aktuelt/ungdom-vil-ha-dognapen-nettveiled-
ning#.VTo4lSHtlBc 
15 http://www.lanekassen.no/nn-NO/tilbakebetaling/sletting-av-gjeld/full-
fort-visse-larerutdanninger/ 

ninger15. I 2014 fikk drøye 300 studenter slik avskri-

ving. Norge er dermed det eneste av de skandina-

viske landene med individuelt rettede økonomiske 

insentiver for spesifikke utdanningsvalg. Et eget li-

kestillingsstipend ble foreslått i NOU 2012: 15 Poli-

tikk for likestilling1617 «Utvalget anbefaler at det 

etableres en ordning med likestillingsstipend for det 

underrepresenterte kjønn på nærmere utvalgte, og 

svært kjønnsskjeve studieretninger i videregående 

opplæring og høyere utdanning» 

 

2.3.4 Arbeidsretting 

En barriere for å velge enkelte yrker kan være nett-

opp utsiktene til arbeid. For eksempel kan en opp-

fatning om at det er vanskelig å få læreplass gjøre 

at færre søker fag- og yrkesopplæring. Oslo Kom-

mune har fra høsten 2014 innført garanti om at alle 

som tar fag- og yrkesopplæring innen helsefag vil 

få læreplass i kommunen.  

 

En annen måte å koble utdanning og arbeidsliv er 

gjennom arbeidsplassbasert utdanning. Arbeids-

plassbasert førskolelærerutdanning 

(ABF) er et samarbeid mellom utdanningsinstitu-

sjonene og arbeidsgiverne som ble etablert i 2007. 

Regjeringen har igangsatt arbeidsplassbasert før-

skolelærerutdanning i samarbeid med ni høgsko-

ler/universiteter. 

 

2.4 Danmark og Sverige 

I Danmark og Sverige finner vi mange parallelle dis-

kusjoner med den norske. Tiltak er i noe større grad 

motivert av å unngå ledighet og mangelen på inge-

niørkompetanse har vært mindre presserende. Til-

16 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Re-
ferater/Stortinget/2013-2014/131218/ordinarsporretime/28/ 
17 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/bld/Nyheter-
og-pressemeldinger/Pressemeldinger/2012/politikk-for-likestil-
ling.html?id=699702 

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.ung.no/
http://www.utdanning.no/
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tak for å få jenter inn i realfag og gutter inn i om-

sorgsfag er felles for alle tre land og rekruttering til 

læreryrket likeså.  

 

I Danmark har myndighetenes dimensjonering av 

tilbudssiden blitt skrudd kraftig til det siste året. Alle 

tre land tilbyr både nøytral karriereveiledning og 

målrettede kampanjer, men i Danmark er trenden i 

økende grad nøytral veiledning – også e-veiledning.  

 
 
FIGUR 2.3 
Hovedmomenter fra de tre skandinaviske land  
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Dette kapitlet presenterer kunnskapsoppsumme-

ringen over publikasjoner som omtaler virkemiddel-

bruk og utdanningsvalg.  

 

Det bibliometriske søket alene ga opprinnelig 376 

norske publikasjoner. Det første svenske søket ga 

nesten 629 publikasjoner mens det danske søket 

var avgrenset til 23 treff. En bredere svensk søke-

streng kan bidra til å forklare mye av dette, samt at 

de svenske databasene også inneholder lisensiat 

og doktoravhandlinger, og i tillegg ga en stor 

mengde treff på konferanseframlegg. Et internasjo-

nalt søk ga ytterligere 136 treff. Alle fire listene ble 

«vasket» etter hvorvidt litteraturen handlet om ut-

danningsvalg eller andre utdanningsrelaterte te-

maer. Eksempler på publikasjoner som ikke er 

med på listen er de som omhandler kvalitet i ut-

danningen generelt. Etter å ha tatt bort litteratur 

som ble vurdert til å ikke være relevant, stod vi 

igjen med en «bruttoliste». Litteraturlistene i publi-

kasjonene i bruttolisten førte oss fram til ytterligere 

relevante publikasjoner. Vi har her primært vært 

ute etter litteratur fra Norge i den gjeldende tidspe-

rioden, men i noen få tilfeller har vi også tatt med 

internasjonal litteratur som omtaler utdanningsvalg 

på mer generell basis, samt én artikkel fra før 

2000. «Bruttolisten» ble forelagt en ekspertgruppe 

som deltok i et statusmøte hos Kunnskapsdeparte-

mentet, og møtedeltakerne ble bedt om å supplere 

listen med eventuelle relevante publikasjoner.   

 

Den endelige litteraturlisten for Norge består av 66 

publikasjoner. Noen av publikasjonene omtaler ett 

eller flere konkrete tiltak eller virkemidler som er 

ment å påvirke utdanningsvalg, mens andre omta-

ler temaet «utdanningsvalg» mer generelt, for ek-

sempel ved at det gis en beskrivelse av utfordring-

ene som knytter seg til rekruttering av jenter til 

realfag. Studier av hva som påvirker utdannings-

valg kan være konkret drøfting av tiltak og virke-

midler, men mange er også studier av strukturelle 

forhold, som for eksempel sosioøkonomiske vari-

ablers betydning for utdanningsvalg. Hvilken me-

tode som er anvendt for å si noe om virkning og 

sammenhenger varierer også.   

 

For å systematisere dokumentanalysen ble det ut-

arbeidet en lesematrise som illustrert i tabell 3.1. 

Fullstendig litteraturliste foreligger som vedlegg, 

3 Kunnskapsstatus 

 
 
TABELL.1 
Lesematrise  

Forfatter Tittel Årstall Type tiltak Fag- 
retning 

Vurdering 
av virk-
ning? 

Metode Formål/ 
problems-
tilling 

Konklusjon 

   Tilbud 
 
Veiledning 
 
Øk.  
insentiv 
 
Arbeids-
retting 
 
Annet 

Barnehage-
lærer 
 
Lærer 
 
Sykepleier 
 
Realfag 
 
Fagutdan-
ning 
 
Generelt 

Ja/ Nei    

 

Kilde: DAMVAD 
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sammen med søkestreng fra det bibliometriske sø-

ket.  

 

3.1 Kunnskap i tall 

Lesematrisen gir grunnlag for statistikk over littera-

turen, fordelt på type virkemiddel, fagområde og 

hvorvidt studiene vurderer virkning. 

 

Figur 3.2 viser fordelingen av litteraturen etter 

hvilke type tiltak den tar for seg. Artikler som ser 

på flere enn ett tiltak, eller som drøfter utdannings-

valg og påvirkning av utdanningsvalg mer generelt, 

er kategorisert under «annet».  

 

Figuren viser at et betydelig antall artikler dreier 

seg om veiledning og kampanjer – og særlig kar-

riereveiledning og rådgivning. Svært få artikler tar 

for seg økonomiske insentiv.  

 

Figur 3.3 viser publikasjonene fordelt på fagområ-

der. Realfag er godt dekket i litteraturen. Et stort 

antall studier er også kategorisert som «generelt» 

ved at de ikke knytter seg til en spesifikk utdan-

ningsretning. Et mindre antall tar for seg barneha-

gelærer-, lærer-, sykepleier- og fagutdanning.  

 

Et flertall av artiklene (63 prosent) inneholder en 

vurdering av hva som påvirker utdanningsvalg. Her 

inkluderes både litteratur som vurderer årsak og 

 
 
FIGUR 3.2 
Fordeling av tiltakstype 

 
 

Kilde: DAMVAD 2015 
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virkning av konkrete tiltak og virkemidler, og publi-

kasjoner som omtaler betydningen av sosioøkono-

miske variabler.   

 

Som figur 3.2 og 3.3 viser, er forskningen om vir-

kemiddelbruk for utdanningsvalg konsentrert rundt 

noen typer tiltak og innenfor noen fagområder, 

Sammenstiller vi disse to forholdene, ser vi også 

tydelige mønstre i hvilke typer tiltak som er studert 

og omtalt for de ulike fagområdene. Figur 3.4 illus-

trerer noen slike sammenhenger.  

 

For eksempel er det en stor gruppe studier av kar-

riererådgivning som går på tvers av utdanningsty-

per, flere studier av arbeidsplassbasert barnehage-

lærer/ førskolelærerutdanning og av desentrali-

serte utdanninger for lærere og sykepleiere.  

 

3.2 Nettskraping 

Som et supplement til litteraturanalysen har vi 

også foretatt et systematisk søk på internett; en 

såkalt nettskraping. Dette gir et bilde av i hvilket 

omfang ulike temaer er drøftet i tilgjengelige publi-

kasjoner og annen informasjon som er tilgjengelig.  

 

Nettskraping generer svært mange treff på artikler 

og annen omtale om utdanningsvalg og relaterte 

virkemidler, og avgrensningen av relevant tekst blir 

 
 
FIGUR 3.3 
Fordeling på utdanningstype 
 
 

 

 
 

Kilde: DAMVAD 
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enda vanskeligere enn i bibliometrien. Dersom vi 

konsentrerer søkene om utvalgte ord som omtaler 

konkrete tiltak, og der teksten inneholder ord som 

effekt/virkning/resultat, blir antallet treff noe mer 

begrenset, men fortsatt omfattende. Nettskra-

pingen sier oss likevel noe om hvilke nettsteder 

som inneholder hvilken mengde tekst med disse 

begrepene.  

 

I søkestrengen for nettskraping laget vi to søk på 

tiltakstyper der litteratursøk hadde gitt begrenset 

uttelling: ettergivelse av studielån, tilleggspoeng og 

garantert læreplass. Hensikten med disse søkene 

var først og fremst å undersøke om tilsynelatende 

kunnskapshull lot seg bekrefte eller avkrefte i 

andre formater enn akademisk litteratur. I tillegg la 

vi inn en bredere søkestrenger på rekruttering. Alle 

søkene er avgrenset til nettsider eller dokumenter 

som også inneholder ett eller flere av ordene resul-

tat, virkning eller effekt. 

 

Treffene omfatter all omtale på nettside eller doku-

menter på nettsider. En forenklet søkestreng på de 

fire typene tiltak gir antall treff som vist i tabell. 

Mengden dokumenter er for stor til å analyseres i 

dybden på samme måte som artiklene fra biblio-

metrien, intervjuene og tilhørende snøballmetode. 

Stikkprøver viser at mange av dokumentene til 

tross for søkestrengens utforming er forskrifter og 

beskrivelser av tiltak – ikke vurderinger. 

 

Treffene fra brede nettsøk bekrefter likevel bildet 

tegnet over: det er relativt liten omtale av konkrete 

virkemidler som tilleggspoeng og ettergivelse av 

studielån. 

 

Tabellen skiller mellom totale og direkte treff. To-

tale treff inkluderer henvisninger på en nettside til 

en annen nettside mens direkte treff er treff der 

søkeordene inngår i sidens innholdsdel. 
 
 

FIGUR 3.4 
Resultater fra nettskraping 
 

Søkeord Totale 
treff  

Direkte 
treff 

Resultat ELLER virkning ELLER 

effekt + ettergivelse 

189 9 

Resultat ELLER virkning ELLER 

effekt + tilleggspoeng 

347 20 

Effekt ELLER resultat ELLER 

virkning  + Læreplass 

6016 348 

Effekt ELLER resultat ELLER virk-
ning  + Rekruttering 

 

14201 117 

 

 

 

 
 

Et stort flertall av treffene er på utdanningsdirekto-

ratet.no, etterfulgt av fafo.no og ung.no. Av treffene 

på «læreplass» er for eksempel hele 345 på Ut-

danningsdirektoratets sider. Alle treffene på etter-

givelse finner vi på Lånekassens nettsider mens 

alle treffene på tilleggspoeng er på ung.no. Tref-

fene er avgrenset til dokumenter der disse ordene 

framgår sammen med ord som effekt, virkning eller 

resultat.  

 

 

3.3 Kunnskapsoppsummering 

Litteraturen i denne kunnskapsoppsummeringen 

gir innsikt i hvilke erfaringer som foreligger med 

bruk av tiltak for å påvirke utdanningsvalg og mer 

generell kunnskap om hva som påvirker utdan-

ningsvalg. Kunnskapsgrunnlaget peker også på 

noen viktige spørsmål og kunnskapshull.  
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3.3.1 Tilbudssidevirkemidler 

I forbindelse med Kvalitetsreformen fikk institusjo-

nene større selvbestemmelse over utdanningstil-

budet enn før. Det finnes imidlertid lite forskning 

som sier noe om hva som påvirker institusjonenes 

utdanningstilbud.  

 

Flere analyser og evalueringer drøfter innretning 

på og virkninger av dagens finansieringsmodell (se 

for eksempel Frölich 2007, Vagstad m.fl. 2007, Aa-

modt og Michelsen 2007 og DAMVAD 2014). 

Disse analysene drøfter modellens innvirkning på 

kvalitet i utdanning og forskning, herunder også 

gjennomstrømning. De omtaler imidlertid i liten 

grad hvordan utdanningstilbudet, i form av hvilke 

studier som tilbys, påvirkes av finansieringsmodel-

len. En analyse av utdanningstilbudet av utdanning 

i karriereveiledning tyder for eksempel på at finan-

sieringsmodellen bidrar til at institusjonene tilpas-

ser studietilbud etter studentenes etterspørsel og 

gjennomføringsevne (DAMVAD 2012).  

 

Videre er det gjort en del studier av søkertall over 

tid, men heller ikke her er det gjort nærmere analy-

ser av hvilken virkning ulike tiltak har hatt. Den 

kraftige økningen i antallet studenter gjennom 90-

tallet bidro til en relativ nedgang i andelen studen-

ter innen realfag og ingeniørfag, og studier av Aa-

modt (1999) og Aksnes m.fl. (2005) oppsummerer 

status på utviklingen i søkertall og sentrale grep 

som er tatt i de nordiske landene, men uten å vur-

dere virkning av tiltak.  

 

Tilleggspoeng er i begrenset grad studert. Et styre-

framlegg fra NTNU i mars 2015 går gjennom utvik-

lingen i søkertall på fag der det over tid har vært 

 
 
FIGUR 3.5 
Fordeling av tiltak på utdanningstype 
 

 
 
 
 

Kilde: DAMVAD 
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gitt såkalte «jentepoeng» (NTNU 2015). Saksfram-

legget viser med tydelighet at andelen jenter i de 

fleste ingeniørfagene har økt betydelig – sannsyn-

ligvis som følge av en kombinasjon av flere tiltak 

og trender. Rapporten fra en arbeidsgruppe ved 

Universitetet i Oslo utredet prinsipielle og praktiske 

sider ved å ta i bruk tilleggspoeng til det under-

representerte kjønn i helseprofesjonene. Rappor-

ten foretar simuleringer av rekruttering ved bruk av 

tilleggspoeng. Både arbeidsgruppens rapport og 

enkelte medieoppslag og nettsider viser til at innfø-

ring av tilleggspoeng for mannlige søkere ved ve-

terinærhøgskolen ga et umiddelbart oppsving som 

senere flatet ut. Hvor disse tallene kommer fra er 

imidlertid uklart. Vi kjenner også til at HiOA har inn-

ført tilleggspoeng for menn til jordmorstudiet. Ef-

fektene av dette er det ennå for tidlig å si noe om. 

 

Gjennom ordningen med realfagspoeng gir gjen-

nomføring av biologi, kjemi, matematikk og fysikk 

på videregående nivå ekstra poeng ved opptak til 

høyere utdanning. Analysen sannsynliggjør en 

sammenheng mellom tilleggspoeng og valg av 

realfag, men påpeker også at en slik rendyrket 

kvalitativ analyse ikke gir innsikt i elevenes motiva-

sjon (Lødding 2005). 

 

Det meste av akademisk litteratur omkring tilbuds-

sidevirkemidler handler om desentralisert utdan-

ning, særlig i lærer- og sykepleierutdanningene. Ny-

hus (2001), Brekke (2007), Bråstad (2007) og 

Skjelmo (2012) tar for seg erfaringer med desentra-

liserte utdanningsløp for lærere og sykepleiere som 

tiltak for å øke rekruttering blant kandidater som 

kanskje ellers ikke ville tatt høyere utdanning. Ny-

hus (2001) og Eggen (2014) viser positive effekter 

på rekruttering, og tilsvarende resultater som ordi-

nære studieplasser på gjennomstrømning og karak-

terer, men peker også på et forbedringspotensial å 

å ta i bruk digitale læremidler. Også i Sverige har en 

evaluering av desentralisert utdanning dokumentert 

gode resultater (Hanefors 2008). I tillegg er tilbudet 

om å ta realfagsutdanning i Nord-Norge gjennom Y-

veien studert av Lund (2015). Studien viser at Y-

veien er med på å sikre kompetanse til petroleums-

næringen og øvrig næringsliv i Nord-Norge.  

 

3.3.2 Veiledning og kampanjer 

Både intervjuene og litteraturen gjorde det på et 

tidlig tidspunkt nødvendig å skille mellom to helt 

ulike typer tiltak i denne kategorien: Nøytral karrie-

reveiledning på den ene siden og kampanjer for å 

stimulere til særlige fagvalg på den andre.  

 

En studie av preferanser og kunnskap blant unge 

viser at selv om niendeklassinger vurderer utsikter 

til inntekt som viktig for utdanningsvalg, er inntekts-

muligheter ikke det viktigste ved framtidige jobber. 

Både arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver 

rangeres over lønn. Studien viser også at niende-

klassingene har veldig ufullstendig informasjon om 

arbeidsmarkedet og inntektsforskjeller så sent som 

året før de skal gjøre det viktige valget mellom yr-

kesfaglig og allmennfaglig studieretning på videre-

gående (Salvanes mfl. 2012). Funnene underbyg-

ger således Manski (1993) i å stille spørsmålstegn 

ved informasjonsgrunnlaget for informerte utdan-

ningsvalg blant unge.  

 

Et betydelig antall publikasjoner omtaler karrierevei-

ledning i offentlig regi og utdannings- og yrkesråd-

givningen i skolen. Buland (2008) gir en grundig 

kunnskapsoversikt over utfordringer i skolens råd-

givningstjeneste over femti år og gjennom flere sat-

singer og tiltak. Rådgivningen i skolen er fortsatt i 

utvikling, men det er store variasjoner både mellom 

skoler og mellom elever i organisering og tilfredshet, 

og ikke minst fortsatt rom for mer kompetanse og 

flere ressurser i lys av økende mangfold i oppgaver 

(Buland 2008, 2010, 2014).  
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Borgen og Lødding (2009) viser til høye forvent-

ninger til faget utdanningsvalg etter et det ble gjort 

obligatorisk, men også store variasjoner mellom 

skoler i implementeringen.  Hvorvidt faget stimulerer 

elevenes valgmodenhet og evne til å håndtere både 

kompleks informasjon og usikkerhet, var det på stu-

diens tidspunkt ikke grunnlag for å besvare. Senere 

evalueringer av faget er imidlertid kritiske. Lødding 

og Holen (2012) konkluderer med betydelig usikker-

het om fagets nytteverdi. Elevene vet ikke om de har 

hatt undervisning i faget, de opplever at kvaliteten 

på undervisningsmaterialet er lav, og faget er ikke 

relevant nok til elevene som trenger det mest. Faget 

har dermed også uklar effekt på feilvalg og frafall.  

 

Bakken (2013) har følgeevaluert forsøk med ar-

beidslivsfag på ungdomstrinnet. Evalueringen viser 

at faget gir mestringsfølelse og fornøyde elever og 

lærere, men at effekt på generell skolemotivasjon er 

uklar og at faget i hovedsak rekrutterer gutter og ele-

ver med svake skolefaglige ferdigheter. Effekt på re-

kruttering til fagutdanning er ikke undersøkt.  

 

En evaluering av partnerskap for karriereveiledning 

i Akershus finner at modellen har potensial til å gi 

bedre og mer effektive tjenester, men også varie-

rende samarbeidsdynamikk og resultater. Uklare 

roller og betydelig usikkerhet blant koordinatorer i 

hvordan partnerskapene skal operasjonaliseres 

(Borgen 2008).  

 

I denne kategorien finner vi også en evaluering av 

forsøk med e-veiledning i regi av Senter for IKT i ut-

danningen. E-veiledning er også studert av Tømte 

og Lødding (2011) som vurderer at nettbasert tje-

nester kan være et nyttig supplement til rådgiv-

ningstjeneste. Før en slik tjeneste opprettes er det 

mange spørsmål rundt målgruppe og innretning/or-

ganisering som må tas stilling til. De fleste av disse 

er naturlig nok på tvers av utdanningstype. Karrie-

reveiledning og rådgivning er et felt som det også 

finnes en god del studier av både i Sverige og Dan-

mark. Danske studier er oppsummert i en metastu-

die av Skovhus mfl. (2014).  

 

Publikasjonene som omhandler karriereveiledning 

og yrkes- og utdanningsrådgivningen i skolen bely-

ser i stor grad hvordan veiledningen og rådgiv-

ningen er organisert, gjennomført, implementert og 

opplevd av deltakere. I tillegg ser noe av litteraturen 

på hvilken betydning veiledningen og rådgivningen 

har for utdannings- og karrierevalg, og hvor det kon-

kluderes med at effektene på faktiske utdannings-

valg av denne type tiltak er usikre.  

 

På den andre siden omhandler publikasjonene 

kampanjepregede tiltak. Denne type tiltak omtales 

ofte i relasjon til realfagsområdet, og særlig innen-

for temaet «jenter og realfag» (Lødding og Ram-

berg 2004, Baadshaug 2011, Jensen 2011, Kotte 

2011, Sæther og Landsem 2011, Sæther m.fl. 

2011, Toftegaard 2011, Ullah og Bondø 2011). Lik-

heten til karriereveiledningen er at også kampan-

jene gir informasjon. I stedet for å være nøytrale til-

tak, har kampanjene imidlertid til hensikt å styre 

potensielle studenters utdanningsvalg inn mot en 

spesifikk utdanning og/eller yrkeskarriere. Vi finner 

også tilsvarende litteratur i Sverige og Danmark 

som omtaler tiltak for å rekruttere flere jenter til re-

alfagene (Jidesjö 2014, Troelsen 2005).  

 

Studiesøkere er ute etter faktabasert informasjon 

når de skal velge en utdanning (Jensen mfl. 2009). 

Det er derfor viktig at kampanjene imøtekommer 

dette dersom de skal ha noen effekt. Videre vises 

det til at tradisjonell markedsføring kun virker når 

den er velplassert og tilstrekkelig massiv (Kotte 

2011). For det tredje antas kampanjer å ikke nød-

vendigvis være tilstrekkelige i seg selv, men kan 

ha virkning i kombinasjon med andre virkemidler 

som også er ment å skulle påvirke utdanningsvalg 

(Jensen mfl. 2009, Jensen 2011).   
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3.3.3 Økonomiske insentiv 

Bare to av publikasjonene omtaler økonomiske in-

sentiv. En av artiklene i en doktoravhandling om ut-

danningsvalg og økonomi (Kirkebøen 2013) påviste 

en sammenheng mellom innføring av avskrivnings-

ordning av studielånet ved fullføring på normert tid 

og andelen studenter som faktisk fullførte på nor-

mert tid. Det kan stilles spørsmålstegn ved om 

denne typen sammenheng kan overføres til utdan-

ningsvalg. Gjennomføring på normert tid vil for de 

fleste anses som bedre enn forsinket gjennomfø-

ring. Valg av fag og yrke er et mye mer sammensatt 

valg uten ett riktig svar. Proba Samfunnsanalyse 

(2013) har evaluert insentivordningen for kvinner i 

høyere stillinger i MNT-fag. Ordningen er noe uten-

for denne oppgavens problemstilling ettersom mål-

gruppen er forskere og ikke framtidige studenter. 

Evalueringen finner at ordningen har hatt liten effekt 

og er slik sett med på å problematisere sammen-

hengen mellom fagvalg og økonomiske insentiver. 

 

3.3.4 Arbeidsretting 

Ti av publikasjonene omtaler det vi har kalt «ar-

beidsrettede tiltak». Dette er tiltak som er nært knyt-

tet til kompetansebygging og utdanning i arbeidsli-

vet.  

    

Kategorien var opprinnelig motivert av ordninger 

som garanti om læreplass for helsefagstudenter i 

Oslo kommune og tiltak for å sikre bruk av lærlinger 

i offentlige innkjøp. Begge disse to eksemplene er 

for nye til å kunne si noe om virkninger. I den iden-

tifiserte litteraturen er det særlig arbeidsplassbasert 

førskolelærerutdanning som har vært gjenstand for 

forskning, blant annet hos Tollefsrud (2009, 2010) 

og i evaluering av Arbeidsplassbasert førskolelæ-

rerutdanning fra DevoTeam Da Vinci i 2010.  

 

Arbeidsplassbasert utdanning omtales som et virke-

middel for å heve rekrutteringen til barnehagelærer-

utdanningen. Litteraturen ser både nærmere på 

selve organiseringen, implementeringen og gjen-

nomføringen av den arbeidsplassbaserte utdan-

ningen, men også på betydningen av slik utdanning 

for rekrutteringen av kvalifiserte barnehagelærere.  

 

Konklusjonene er at denne type barnehagelærerut-

danning virker positivt for rekrutteringen til yrket 

(DevoTeam Da Vinci 2010, Oxford Research 2011, 

Rambøll 2012). Videre pekes det på at det at flere 

har tatt utdanning gjennom ordningen, har ført til at 

andelen pedagogiske ledere som jobber på dispen-

sasjon har gått ned.  

 

Det finnes også litteratur i Sverige og Danmark 

som omtaler arbeidsplassbasert utdanning. I en av 

de danske publikasjonene pekes det på at virk-

ningen av et slik tiltak er størst dersom utdan-

ningen er mest mulig praksisnær og relevant for yr-

ket utdanningen er rettet inn mot (Larsen 2011).  

 

3.3.5 Strukturelle forhold 

Foreldres utdanningsbakgrunn, yrke og inntekt er 

noe av det som i størst grad er med på å påvirke 

utdanningsvalg. Dette har å gjøre med at man 

gjennom sin oppdragelse og oppvekst utvikler in-

teresser og preferanser som ligger nært opp til for-

eldrenes interesser og preferanser (Rønning 2009, 

Jensen mfl. 2009, Dalgaard og Schultz 2012).  

Både foreldre og andre rollemodeller kan påvirke 

preferanser og ambisjoner (Bøe og Henriksen 

2014, Jensen 2001, Sæther og Landsem 2011, 

Sjaastad 2012, Nasjonalt senter for realfagssatsing 

2015).    

 

I forlengelsen av diskusjonen rundt betydningen av 

de strukturelle variablene, finner vi også forskning 

som ser på hva som kjennetegner elever og stu-

denter som velger en realfaglig utdanningsretning, 

utover sosioøkonomiske kjennetegn (eksempelvis 

Jensen mfl. 2009, Bøe mfl. 2011, Bøe 2012, Cor-
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bett 2010, Rønning 2009, Sjaastad 2011). Et ho-

vedpoeng som trekkes fram her, er at de som vel-

ger realfag ofte tar mer instrumentelle utdannings-

valg enn andre (Bøe mfl. 2011, Bøe 2012). Med 

dette menes at elever og studenter som velger 

realfag, vektlegger å kunne komme inn på de mest 

prestisjetunge utdanningsinstitusjonene og at det 

kan få seg en god jobb med god lønn. Motsatt ser 

det ut til at studenter som ikke velger en realfaglig 

utdanning i større grad velger ut fra personlige in-

teresser (Bøe 2011, Sjaastad 2011, Bøe 2012).    

 

Rollemodeller og mentorer antas å være viktig for 

å øke rekrutteringen til realfagene, og særlig viktig 

for å øke rekrutteringen av jenter (Corbett 2010, 

Mathiesen 2010, Bøe og Henriksen 2014). Dette 

forklares ofte med at rollemodellene og mentorene 

er med på å bryte stereotype oppfatninger om 

hvem som kan velge en realfaglig utdanning. 

Rollemodellene og mentorene er også viktig for å 

vise hvilke yrker en realfaglig utdanning kan føre 

fram til. Videre vises det til at denne type virkemid-

ler er med på å styrke den enkeltes tro på at de er 

flinke nok og kan klare å gjennomføre en realfaglig 

utdanning, noe som er spesielt viktig for jenter. 

Mathisen mfl. (2010) viser at kjønnsperspektivet er 

fraværende i rådgivningstjenesten i skolen og der-

med kan bidra til å videreføre kjønnsstereotype ut-

danningsvalg. 

 

Konkrete tiltak som mentor- og rolleprogrammene 

Ent3r og ALFA får også positive vurderinger i to 

masteroppgaver (Hochlin Aarhaug 2011, Bundli 

Andresen 2013). Det er naturligvis vanskelig å iso-

lere effekter av disse tiltakene. Jensen (2011) på-

peker at effektive tiltak må rettes inn mot elever i 

grunnopplæringen, må virke over tid, tiltakene må 

evalueres og justeres jevnlig, spiller på interesse, 

mestring, rollemodeller, informasjon om utdan-

nings-/yrkesmuligheter.  

 

Utfordringene ved rekruttering til realfagene, og 

særlig blant jenter, er også kjente problemstillinger 

i Danmark og Sverige. I en dansk publikasjon pe-

kes det på at rekrutteringen avhenger av at utdan-

ningene oppleves som relevant (Troelsen 2005). I 

en svensk publikasjon konkluderes det med at år-

saken til om unge velger realfag må sees i sam-

menheng til identitet, og dette er nært knyttet til 

vårt tidligere beskrivelse av betydningen av sosio-

økonomiske variabler (Andrée 2011). Det at indivi-

der er ulike med tanke på hvor de kommer fra, hvil-

ken posisjon de har i samfunnet og så videre, må 

tas hensyn til dersom iverksatte tiltak skal kunne 

ha effekt.  

 

Betydningen av rollemodeller og mentorer kan ten-

kes å ha relevans på andre fagområder enn real-

fag, for eksempel dersom man vil iverksette tiltak 

for å rekruttere flere menn inn i utdanninger der de 

er underrepresentert. Økt rekruttering til ethvert 

yrke vil avhenge av evnen til å rekruttere fra hele 

befolkningen – ikke bare halve. Analyser av 

problemstillinger knyttet til kjønn i norsk litteratur er 

først og fremst om jenter og realfag. I Danmark ga 

finanskrisen ytterligere motivasjon til å se nærmere 

på rekruttering av menn til omsorgsyrker, ettersom 

disse yrkene i mindre grad ble rammet av nedbe-

manning. Granbom (2012) ser på tiltak for å rekrut-

tere menn til barnehagene og i antologien Nor-

diske mænd til omsorgsarbejde! drøftes dynamikk 

og tiltak for å rekruttere menn til å bli sykepleiere, 

barnehagelærere og andre omsorgsyrker (Nielsen 

2011). Rapporten viser også til erfaringer fra andre 

nordiske land. Disse erfaringene viser blant annet 

at det er viktig å jobbe målrettet for å avkrefte ste-

reotype oppfatninger om at menn ikke passer i om-

sorgsyrker, og åpne opp for rekruttering på bak-

grunn av ulike typer bakgrunn og   
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Preferanser uttrykkes gjennom søkertall og er sty-

rende for arbeidstilbudet fremover. Samtidig viser 

SSBs framskrivninger at det kan være behov for 

noen tiltak både for å sikre informerte valg og sti-

mulere til valg i yrker der det på kort sikt kan opp-

stå et underskudd. 

 

Mange faktorer påvirker utdanningsvalg, og kunn-

skap om alle disse faktorene er ikke nødvendigvis 

tilstrekkelig til å ta et informert valg.  Lønnsutsikter 

har betydning, men er ikke nødvendigvis viktigst. 

Identitet, mestring og ønsket om interessante opp-

gaver kan være vel så styrende. 

 

4.1 Hva vet vi?  

Vi kan trekke tre overordnede observasjoner fra 

materialet.  

 

Den første er at det er behov for bedre, samlet og 

nøytral informasjon om utdannings- og arbeids-

markedet, i et landskap preget av store mengder 

informasjon og betydelig bredde i fagtilbudet (se 

også OECD 2014). Vi vet også de som skal velge 

utdanning, og særlig ungdomsskoleelever som 

skal velge mellom fagutdanning og generell studie-

kompetanse, mangler tilstrekkelig innsikt til å foreta 

informerte valg (Salvanes mfl 2012). Videre er det 

mange dokumenterte utfordringer med rådgivning 

og veiledning både i skolen og i den fylkesvise kar-

riereveiledningen. En enkelt survey blant videregå-

ende elever og studenter antyder at denne type in-

formasjon kan ha større påvirkning for utdannings-

valg enn for eksempel målrettede kampanjer eller 

tilsvarende (se for eksempel Jensen mfl. 2009). 

Behovet for mer faktabasert og nøytral informasjon 

understøttes forøvrig av offentlige aktører, og Sen-

ter for IKT i utdanningen peker for eksempel på at 

mangelfull informasjon og feilinformasjon forekom-

mer og kan gi store utslag. Skolens rådgivningstje-

neste skal i prinsippet underbygge informerte valg 

og blir stadig bedre men er presset (Buland mfl. 

2011). Det uttrykkes også bekymring fra enkelte 

aktører over at informasjonstilgangen er spredt på 

mange ulike plattformer og nettsteder. Av iverk-

satte tiltak som kan være relevant å nevne her, 

kan det vises til et prøveprosjekt med e-veiledning 

som av brukerne av ordningen ble positivt vurdert 

(Senter for IKT i utdanningen 2014).  

 

Den andre observasjonen er at vi har mye kunn-

skap om hva som hindrer og motiverer særlig jen-

ter i å velge realfag. En rekke analyser peker på at 

mangelen på rollemodeller og mentorer, og frykten 

for å ikke mestre faget, kan utgjøre barrierer mot å 

velge realfag (Bøe og Henriksen 2014, Jensen 

2001, Sæther og Landsem 2011, Sjaastad 2012, 

Nasjonalt senter for realfagssatsing 2015). Videre 

peker forskning på at valg av utdanning i stor grad 

også handler om identitet (Jensen mfl. 2008, 

Andrée 2011). På bakgrunn av slike analyser har 

langsiktige tiltak knyttet nettopp til tidlig mestring, 

oppfølging og rollemodeller blitt utviklet. 

 

Den tredje observasjonen er at dersom målrettede 

tiltak skal ha en (tilsynelatende) effekt, er forutgå-

ende analyser av faktiske barrierer avgjørende. 

Begrunnelsen for tiltak er ikke alltid like tydelig. Lit-

teraturen i denne oppsummeringen gir to eksemp-

ler på målrettede tiltak med dokumenterte resulta-

ter. Det ene eksempelet er desentralisert utdan-

ning. En erkjennelse av at familie- og livsfaserela-

terte forhold og geografisk avstand kan stå i veien 

for å ta en utdanning har lagt grunnlaget for tilbud 

av desentraliserte utdanningsløp. Tilnærmingen 

var sentral i oppbyggingen av lærekrefter i de 

nordligste fylkene i Norge, men er etter hvert også 

prøvd ut i sykepleierstudier ved for eksempel Høg-

skolen i Hedmark. Totale søkertall går opp når de-

sentraliserte utdanningsløp tilbys, og kvaliteten ser 

ut til å være den samme. Det andre eksempelet 

finner vi igjen relatert til unges valg av realfag, og 

4 Konklusjoner og anbefalinger 
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særlig jenters valg av realfag. I kjølvannet av sat-

singer på nettopp tidlig mestring, rollemodeller og 

mentorordninger har søkertallene blant jenter til 

realfag gått opp. Ved flere av ingeniørstudiene ved 

NTNU er andelen jenter nå så høy at de såkalte 

jentepoengene fremstår overflødige (NTNU 2015).  

 

Motsatsen til målrettede tiltak som forsøker å fjerne 

dokumenterte barrierer er tiltak som ikke synes å 

bygge på en analyse av slike barrierer. Det er for 

eksempel liten grunn til å tro at økonomiske insenti-

ver som utdanningsstipend eller ettergivelse vil ha 

betydelig effekt med mindre personlig økonomi er 

en avgjørende barriere. Og selv da vil et lavere lån 

utgjøre liten forskjell i et livsløpsperspektiv. Det fo-

religger heller ingen dokumenterte slike virkninger 

av slike insentiver.  

 

4.2 Hvor mangler vi kunnskap? 

Analysen peker også på tre særlig viktige kunn-

skapshull og behov. Behovene speiler på mange 

måter de tre observasjonene over. 

4.2.1 Hvordan styrker vi samlet, nøytral og ef-

fektiv rådgivning? 

Det er bred enighet om at informerte utdanningsvalg 

er et gode. Det synes også å være etablert at da-

gens rådgivning i skolen er presset. Det er behov for 

mer samlet og nøytral informasjon om muligheter og 

arbeidsmarked rettet mot unge. Gjerne interaktivt 

og gjerne nettbasert. E-veiledning kan med fordel 

utredes nærmere; gjerne som supplement til andre 

rådgivningstjenester. Det nylig oppnevnte ekspert-

utvalget for karriereveiledning har dette som en av 

sine oppgaver.18 Skal slik informasjon være effektiv, 

må vi også vite noe om hvilke kilder og kanaler som 

er mest effektive. Studiene i vår oppsummering gir 
 
 
                                                      
18 https://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspert-
utvalg-om-karriereveiledning/id2403779/ 

begrenset innsikt i hvilke kilder som vektlegges når 

man skal orientere seg i landskapet av muligheter.  

4.2.2 Hva hindrer utdanningsvalg? 

Like mye som vi sitter på kunnskap om hva som 

hindrer jenter i å velge realfag, mangler vi kunnskap 

om hva som hindrer gutter fra å velge helse- og om-

sorgsfag eller begge kjønn å velge fagutdanning. 

Rekruttering av guttertil helsefag er like avgjørende 

for å øke søkertallene totalt sett som rekruttering av 

jenter til realfag har vært. En god forståelse av hva 

som hindrer slike valg må ligge til grunn for utfor-

ming av virkemidler. Dersom personlig økonomi 

ikke er en barriere – er da tilleggsstipend et hen-

siktsmessig virkemiddel? Og gir tilleggspoeng en 

annen effekt enn å vri fordelingen av kjønn innenfor 

et gitt antall studieplasser? 

 

Identitet og kjønn er på tvers av litteraturen tydelig 

knyttet til fagvalg. Ved Høgskolen i Oslo og Akers-

hus drøftes det om begreper som jordmor og hel-

sesøster er egnet til å fremme rekruttering på tvers 

av kjønn. Det kan også tenkes at dersom den an-

tatte udekkede etterspørsel etter sykepleiere skal 

dekkes, må man tenke nytt om utdanningsløp. 

Også ved HiOA drøftes nye fag i skjæringsfeltet 

mellom helse og teknologi som et svar på både re-

krutteringsutfordringen og behovet for økt utvikling 

og anvendelse av helseteknologi. Insentiver for 

tverrfaglige grader og utdanningsløp kan dermed 

også være hensiktsmessig å drøfte i videre utvik-

ling av tiltak. Mer kunnskap om faktiske barrierer 

hos unge gutter mot å søke helsefag og unge til å 

søke fagutdanning kan gi pekepinn på hvilke typer 

tiltak som har høyest relevans. 

 

Evalueringene i denne kunnskapsoppsumme-

ringen problematiserer i begrenset grad tiltakenes 
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intervensjonslogikk. Hvilket problem skulle tiltaket 

løse? Hva er barrierene og hvordan skal de redu-

seres? Hvilke analyser av dette problemet ble gjort 

før man valgte tiltaket blant flere mulige? Mange 

av evalueringene tar for seg tiltakenes relevans, 

men ofte avgrenset til i hvilken grad deltakerne 

selv opplevde at tiltaket var nyttig. Eksempelvis 

kunne en evaluering av karriereveiledning, faget 

utdanningsvalg eller spesifikke kampanjer stille 

eksplisitte spørsmål om hvilket problem tiltakene er 

tenkt å løse. Mangler målgruppen informasjon og 

kunnskap om utdannings- og yrkesmuligheter? 

Hvilke informasjonskilder bruker de allerede og 

hva er manglene med disse kildene? På hvilken 

måte gir de gjeldende tiltakene kunnskap og inn-

sikt som ellers ikke ville vært tilgjengelig? Tydeli-

gere vurderinger av sammenheng mellom pro-

blem, mål og tiltak kan lett forsvinne i undersøkel-

ser som i all hovedsak bygger på intervjuer og 

spørreundersøkelser.  

4.2.3 Hva sier tallene over tid? 

Svært mange evalueringer er begrenset til spørre-

undersøkelser og intervju blant deltakere, og gir 

dermed begrenset kunnskap om resultater og effek-

ter i form av søkertall og utdanningsvalg. Ofte er 

også evalueringene gjennomført for tidlig til at det er 

mulig å si noe om virkninger og effekter. 

 

Som figur 3.6 viser, er det mange av publikasjo-

nene som sier noe om hva som påvirker utdan-

ningsvalg.  
 
 

FIGUR 4.6 
Antall publikasjoner som omtaler hva som påvirker 
utdanningsvalg 
 

 

Kilde: DAMVAD 2015 

Note: I alt 66 publikasjoner, hvorav 42 sier noe om hva som påvirker ut-

danningsvalg. 

 
 

 

Det er flere begrensninger som gjør at vi til tross 

for 42 identifiserte publikasjoner med vurdering av 

virkning likevel har begrenset kunnskap om virk-

ninger.  

 

For det første er mange av publikasjonene opp-

summeringer av allerede foreliggende litteratur om 

utdanningsvalg og hva som påvirker utdannings-

valg (Kunnskapsdepartementet 2009, Arbeids-

gruppe UiO 2011, Ekspertgruppa for realfag 2014). 

Særlig arbeidsgrupper, beslutningsdokumenter og 

stortingsmeldinger vi naturlig nok ofte ha dette for-

matet.  

 

For det andre er metodene for datainnhenting i all 

hovedsak spørreundersøkelser og intervjuer. Disse 

metodene er godt egnet for å vurdere kvaliteten i 

samhandling og kommunikasjon, graden av felles 

forståelse av et tiltak og i mange tilfeller også del-
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takernes opplevelser av tiltakets kvalitet.  Slik inn-

sikt er svært verdifull for videre innretning på pro-

grammer og tiltak. De belyser imidlertid i mindre 

grad hvordan tiltakene innvirker på studie- og yr-

kesvalg frem i tid. Ofte er evalueringer gjort som 

følgeevalueringer eller pilotprosjekter er evaluert 

ganske tidlig etter avslutning. Dermed blir grunnla-

get for å måle kvantitative effekter og effekter på 

lang sikt (for eksempel utdanningsvalg) svært be-

grenset. Noen viktige unntak er Lødding (2005), 

Kirkebøen (2013) Dalgaard mfl. (2012), Bakken 

(2013), Lund (2015) og Proba Samfunnsanalyse 

(2013).  

 

For det tredje, og relatert til poengene over, er 

rene effektstudier eller longitudinale studier ikke 

blant publikasjonene vi har identifisert. Det nær-

meste vi kommer er de allerede omtalte analysene 

som baserer seg på registerdata, og som gjør det 

mulig å si noe om hvilke variabler som samvarie-

rer. En ren effektanalyse dreier seg om å på en 

systematisk måte finne frem til i hvilken grad varia-

bel X påvirker variabel Y, der man samtidig klarer 

å isolere påvirkningen fra andre forhold som kan 

tenkes å påvirke Y. For eksempel vil man gjennom 

en ren effektanalyse kunne si i hvilken grad karrie-

reveiledning har betydning for en persons utdan-

ningsvalg, og samtidig stenge ute effekten av 

andre virkemidler, påvirkningen fra venner og fami-

lie og så videre. Det kan stilles spørsmål ved om 

slike effektstudier er mulige eller nødvendige. Ana-

lyser av tidsserier der utdanningsvalg ses i lys av 

hvilke ulike tiltak de har deltatt i et stykke tilbake i 

tid ville likevel være nyttig som et supplement til 

mer kvalitative studier av opplevelse og prosess 

umiddelbart etter tiltakenes iverksetting.  

 

 

 
 
BOKS 4.5 
Eksempel på forskningsbasert tiltaksutvikling: IRIS 
 

 
IRIS er et internasjonalt, EU-finansiert forskningsprosjekt ledet fra Universitetet i Oslo. Den norske IRIS-gruppa er 
plassert ved Fysisk institutt og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen. Denne gruppa jobber også med IRIS' 
norske søsterprosjekt, Vilje-con-valg. 
 
Hovedmålsetningen i IRIS er å «forstå hva som fører til at få unge (spesielt jenter) velger realfaglig og teknologisk 
utdanning» for å kunne «bidra med råd og innspill angående rekrutteringstiltak og tiltak for å forbedre undervisning 
og studiemiljø». 
 
http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/iris/  

 

 

 

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/iris/
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Avgrensning i tre blokker 

De innledende studiene identifiserte fire typer virkemidler som sammen med en mer generell kategori ut-

gjorde søkeordenes overskrifter. Søket er videre avgrenset i tre blokker: 

 Blokk 1: Søkets grunnstruktur avgrenser til skandinavisk litteratur (Norge, Sverige og Danmark) 

publisert etter 2000.  

 Blokk 2 avgrenser søket til litteratur som beskriver evalueringer og studier av virkninger, effekter, 

resultater og erfaringer. 

 Blokk 3 gir en tematisk avgrensning der søkeordene er gitt av fire typer virkemidler og én generell 

kategori: Generelt (studier- og utdanningsvalg)  

o Studieplasser og opptakskrav 

o Informasjon, kampanjer og veiledning 

o Økonomiske insentiv 

o Arbeidsretting. 

 

Figur 1 illustrerer de tre blokkene der gjenstandsfeltet for vårt søk ligger i skjæringen mellom de tre.  

 

FIGUR 1.6 

Søkestrategi 

 

 

Kilde: DAMVAD 2014 

 

Databaser 

Søkene er gjort i Danmark, Norge og Sveriges nasjonale forskningsdatabaser. De utvalgte databaser er: 

 DK: Forskningsdatabasen (www.forskningsdatabasen.dk) 

Vedlegg 1 : Bibliometrisk søk 
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 NO: CRISTIN (www.cristin.no) 

 SE: SwePub (swepub.kb.se) 

 Internasjonalt: Scopus  

Søkestreng 

I hvert av de tre landene er det utviklet egne søkestrenger, veiledet av innledende intervjuer og deskstudier, 

og innenfor en felles tematisk ramme.  

 

På grunn av databasenes struktur er det i flere tilfeller ikke mulig å lage en avansert søkestrategi med 

blokksøking av flere emneord i kombinasjon. Derfor er det i hver enkelt database gjort søk på hvert av 

emneordene enkeltvis. For hvert av temaene er det også gjort avgrensninger til litteratur etter 2000.  

 

TABELL 1: SØKEORD 
Land Generelt Studieplasser og 

opptakskrav 
Informasjon/ kam-
panjer og 
veiledning 

Økonomiske in-
sentiv 

Arbeidsretting 

Norge Studievalg 
Utdanningsvalg  
Studentrekruttering  
Lærerstudiet 
Lærerutdanning 
Sykepleierutdan-
ning 
Sykepleierstudiet  
Realfagsrekruttering 
Realfag 
Ingeniørstudenter 
MNT 
 

Finansieringsord-
ningen  
Dimensjonering 
Studieplasser 
Stipendiatstillinger 
Tilleggspoeng 

Karriereveiledning 
Karriererådgivning 
Utdanningsveiled-
ning 
Yrkesveiledning 
Utdanning- 
og yrkesveiledning, 
utdanning- og yr-
kesrådgivning19 
Arbeidslivsfag 
 

Avskriving 
Ettergivelse  
Studielån 
(Stipend) 
stipendieprogram 

Læreplass 
Arbeidsplassbasert 
(førskolelærerut-
danning/ 
barnehagelærerut-
danning) 
 

Sverige Utbildningsva-
lIngenjörutbildning 
Teknisk utbildning 
Naturvetenskaplig 
utbildning 
Vård och omsorg, 
Sjuksköterskeutbild-
ning 
Lärarutbildning 
Tekniskt basår 
Lärarstudenter 
Läkarstudenter 
 

Meritvärdespoäng, 
Tilläggspoäng 
Platsgaranti 
Finansiering av stu-
dieplatser 
Autonomi, 
Helårsstudent 
Helårsprestation 
 
 

Teknikdelegationen, 
Tekniksprånget 
KomTek, 
Studie- och yr-
kesvägledning-
vägledning 
Yrkesvägledning, 
Studievägledning 
Mentorsprogram, 
Yrkesvägledning 
Studievägledning, 

Avskrivning studie-
lån, 
Avskrivning studie-
medel 
Stipendium 

Arbetsgaranti 
Jobbgaranti 
lärlingsutbildning 

Danmark Køn/piger i naturvi-
denskab og teknik-
fag 
Dimensionering in-
den for speciallæge-
uddannelser 

Adgangskrav 
Dimensionering 
Færdiggørel-
sestaxameter 
Aktivitetstaxameter 

Studievalg 
Karrierevejledning  
Erhvervsvejledning 
Uddannelsesvejled-
ning 
Studievejledning 

Elevløn 
Socialpædagogisk 
støtte 
Ungdomskort 
Statens uddannel-
sesstøtte 

Uddannelsesgaranti 
Praktikpladsgaranti 
Skolepraktik 
Mulighed for vide-
reuddannelse 
Elevplads 

 
 
                                                      
19 Det finnes internasjonale effektmålinger av karriereveiledninger som kan danne et relevant bakteppe for diskusjonen. Oppsummeringen vil imidlertis i 
hovedsak konsentrere seg om norske publiksjoner, i tillegg til svenske og danske. 
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Mangel på: Ingeniø-
rer, Lærer, Syge-
plejersker og 
Pædagoger 
Social- og sundheds-
hjælper og –assis-
tent 
Mangel på pædago-
gisk assistenter 

Erhvervsuddannel-
sesreform 
Realkompe-
tence(vurdering) 
Erhvervserfaring 
Adgangskvotient 
Kvote 1 - Kvote 2 
Merit 
suppleringskursus 

e-vejledning 
Science-brobygning 
Brobygning (ml ung-
domsuddannelserne 
og videregående 
uddannelser) bro-
bygningsforløb 

SU-lån 
Slutlån 
Handicaptillæg 
Obligatorisk praktik 
Statens 
voksenuddan-
nelsesstøtte 
Udlandsstipendium 
udlandsstudielån 

 

Internas-
jonalt 

STEM 
Teachers  
Health workers 

Admissions 
Decentralized edu-
cation/ decentral-
ised education 

Career counseling 
Career guidance 
Training and busi-
ness advice 
Job advice 

Scholarship Practice learning 

 

 

Den danske søkestrengen ble tilpasset for å imøtekomme Forskningsdatabasens datastruktur og søkemu-

ligheter. I flere tilfeller var en oppsplitting av ord og spesifisering av emneområde nødvendig for å gi et 

tilfredsstillende søkeresultat. De reviderte søkerordene vises i tabellen nedenfor. 

 

TABELL 2: DANSKE SØKEORD 
Land Generelt Studieplasser og 

opptakskrav 
Informasjon/ kam-
panjer og 
veiledning 

Økonomiske in-
sentiv 

Arbeidsretting 

Danmark Piger naturvi-
denskab 
Køn naturvidenskab 
Mangel på ingeniø-
rer 
Ingeniørmangel 
Mangel på Lærer 
Mangel på Syge-
plejersker 
Mangel på Pædago-
ger 
Social- og sundheds-
hjælper 
Social- og sundheds-
assistent 
 

Dimensionering "vi-
deregående uddan-
nelser" 
dimensionering hu-
maniora 
dimensionering hu-
manistisk? 
Færdiggørel-
sestaxameter 
Aktivitetstaxameter 
Erhvervsuddannel-
sesreform 
Realkompetence 
Erhvervserfaring 
Adgangskvotient 
Kvote 1 
Kvote 2 
Uddannelse merit 
danmark 
Merit dispensation 
Meritpraksis 
suppleringskursus 

Studievalg 
Karrierevejledning  
Erhvervsvejledning 
Uddannelsesvejled-
ning 
Studievejledning -
arkitektur 
e-vejledning 

Uddannelsesstøtte 
SU uddannelse 
Statens voksenud-
dannelsesstøtte 

Skolepraktik 
Skole praktik 
Mulighed vide-
reuddannelse 
Elevplads 

 

Publikasjonene ble sortert etter tema og listene ryddet slik at hver publikajson kun oppstår en gang i hvert 

datasett. 
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Kvaliteten i indeksering varierer mellom databasene og alle har for eksempel ikke data om utgiver eller 

abstract. Lengden av sammendrag/abstract vil også variere. For de norske publikasjonene ble dermed 

artikler søkt opp i sin helhet etter vasking av listen og utvelgelse av de som ble vurdert å være relevante.  

 

Søket ble videre avgrenset av Blokk 2, det vil si om de inneholdt eller omhandlet evalueringer, resultater 

av og erfaringer med – etter søkeordene illustrert under. 

 

 
TABELL 3: RELEVANS SØKETERMER (BLOKK 2) 

Norge Sverige Danmark 
 

Evaluering OR Effekt OR Resultat OR Er-
faring 

Etvärdering OR Effekt OR Resultat OR 
Erfarenhet 

 

Evaluering OR Effekt OR Virkning OR Re-
sultat OR Erfaring 

 

Antallet treff varierte mye mellom landene. Den svenske listen inneholdt et stort antall studier som ble 

vurdert som mindre relevante. Til gjengjeld er sammendragene langt mer utførlige i databasen, slik at si-

lingen var enklere. 

 

TABELL 4: RELEVANTE PUBLIKASJONER PER LAND OG TEMA 
Land Generelt Studieplasser og 

opptakskrav 
Informasjon/ kampan-
jer og veiledning 

Økonomiske 
insentiv 

Arbeidsretting Total  

Norge 309 12 12 9 34 376 

Sverige 427 50 140 5 7 629 

Danmark 4 5 8 1 5 23 

Internas-
jonalt  12 7 11 89 17 136 
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