
                                                                                                                            
                                                                                                                                  

   
 

Pressemelding 23. juli 2021 – Opptak til universiteter og høgskoler 

Hovedopptaket til høyere utdanning 2021 
110 119 søkere har fått tilbud om studieplass ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna 
opptak i årets hovedopptak. Det er 2120 flere tilbud enn i fjor, viser tall fra Samordna opptak i Unit 
– Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

 

Nøkkeltall fra hovedopptaket: 

• Det er lyst ut 61 857 studieplasser til 1324 studier ved 27 læresteder. Det er en økning på 1,4 
% fra 2020, da ble det lyst ut 60 996 plasser til 1 303 studier. 

• 152 730 personer har søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak i 
år, en økning på 2,1 % fra i fjor.  

• 137 994 er kvalifisert for minst ett studium. Av de kvalifiserte søkerne har 110 119 (79,8 %) 
fått tilbud om studieplass, en økning på 2 % fra 2020.   

• Blant de som får tilbud om studieplass får 60 996 søkere (55,4 %) tilbud på sitt høyest 
prioriterte studieønske. Dette er en høyere andel enn i 2020, hvor tilsvarende tall var 58 629 
(54,3 %). 

• 27 875 kvalifiserte søkere står uten studietilbud i årets hovedopptak. Dette utgjør 20,2 % av 
alle kvalifiserte søkere. 

– Det har vært nok et rekordår i Samordna opptak, både når det gjelder antall søkere og hvor mange 
søkere som får tilbud om studieplass. Det er dessuten hyggelig å konstatere at det aldri har vært så 
mange søkere som har fått tilbud om plass på sitt førstevalg som i år, sier Terje Mørland, 
avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit.  

Ved årets hovedopptak gis 43 773 av totalt 110 119 tilbud til menn, mens 66 346 tilbud gis til kvinner. 
Dette gir samme kvinneandel som i fjorårets opptak (60,2 %).   

Økningen i tilbud om studieplass er størst i de eldre aldersgruppene. I aldersgruppene fra 30 år og 
oppover er det 1825 flere som får tilbud om studieplass, sammenlignet med 2020. Det er også en 
økning i 21 og 22 år gamle søkere som får tilbud om studieplass, mens det er en nedgang både i 
antall søkere og tilbud til de yngste søkerne under 21 år. 



                                                                                                                            
                                                                                                                                  

   
 

– Mange har spurt om pandemien vil påvirke unges utdanningsvalg. Søkertallene indikerer ingen 
store koronaeffekter. Men vi kan konstatere at økningen i søkere over 30 år fortsetter fra i fjor. Vi ser 
også noen små endringer i hvilke byer og fylker søkerne ønsker seg til, det er likevel for tidlig å si om 
dette er koronaeffekter eller ikke, avslutter Mørland. 

86,6 % av årets kvalifiserte søkere hadde elektroniske vitnemål lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase 
(NVB), hvor det nå er registrert mer enn 1 million digitale vitnemål. Dette gir grunnlag for automatisk 
kvalifisering og poengberegning av søknader og en raskere og sikrere søknadsbehandling.  

Endringer fra 2020 
Det er størst prosentvis økning i utsendte tilbud til mediefag (12,2 %), etterfulgt av 
informasjonsteknologi og informatikkfag (11,4 %) og økonomiske og administrative fag (9,2 %). I rene 
tall er det størst økning i antall tilbud til økonomisk-administrative fag, helsefag, og 
informasjonsteknologi og informatikk.  

Det er størst nedgang i antall søkere med tilbud innenfor utdanningsområdene samfunnsfag (som 
innbefatter psykologi) og lærerutdanning, med henholdsvis 526 og 417 færre tilbud gitt i 
hovedopptaket.  

Det er en nedgang i søkertallene til utdanningsområde lærer. Antall søkere med tilbud innen 
utdanningsområde lærer går ned med 3,5 %.  

 I faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2021.  

Studier med høyest poenggrense 
Det er få endringer i hvilke studier som topper topp 10-lista over studier med hardest konkurranse 
om plassene. Vi ser at poenggrensene på denne lista øker mer i ordinær kvote hvor alle søkere 
konkurrerer, enn den gjør i førstegangskvoten hvor søkere som er 19, 20 og 21 år konkurrerer kun på 
grunnlag av karakterer fra videregående (uten tilleggspoeng).  

Poenggrenser gir en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium, og viser hvor 
mange poeng søkeren med den laveste poengsummen som fikk tilbud om studieplass på 
studieprogrammet hadde.  

Overbooking  

Det sendes ut flere tilbud enn det er antall planlagte studieplasser. Erfaring viser at mange takker nei 
til studieplass eller ikke møter opp ved studiestart. For å få fylt opp studieplassene er såkalt 
overbooking nødvendig på mange studier. I 2020 svarte 64,5 % av søkerne ja til det tilbudet de hadde 
fått om studieplass. 56,6 % ble til slutt registrert som møtt.  

I årets hovedopptak har lærestedene overbooket med 78,0 % mot 77, 1 % i fjor.  

24. juli frist for å svare på tilbud i hovedopptaket  
Søkere som har fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass, har frist til og med 24. juli med å svare 
på www.samordnaopptak.no. Hvis en søker ikke svarer innen fristen, blir dette betraktet som nei-
svar.  

Ledige studieplasser  
Oversikt over studier med ledige plasser ble lagt ut på våre nettsider tirsdag 20. juli klokka 09.00. 
Denne lista oppdateres jevnlig, lærersteder kan legge til nye studieplasser eller ta bort studieplasser 
når de har nok kvalifiserte søkere. Alle kan søke på ledige studieplasser, uavhengig av om de har søkt 

https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2021/faktanotat-hovedopptak-2021.pdf


                                                                                                                            
                                                                                                                                  

   
 

tidligere i år. Søkere må være kvalifiserte for å få tilbud om plass, og det er førstemann til mølla-
prinsippet som gjelder.  

Kontaktinformasjon  
Mer informasjon om søking og opptak til høyere utdanning får du ved å kontakte lærestedene eller 
Samordna opptak. 

Statistikk og faktanotat for hovedopptaket 2021 publiseres fredag 23.juli kl.10.00 på Samorda opptak 
sine nettsider.  

Pressekontakter 
Kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal – tlf. 911 39 271 

 

Samordna opptak er en del av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, som 
leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning. Unit har en sentral rolle i oppfølgingen 
av regjeringens digitaliseringspolitikk.  
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