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Fortsatt høye søkertall til høyere utdanning
Samordna opptak (SO) har per april 2010 registrert rundt 103 400 søkere til høyere
utdanning. Dette er omtrent samme nivå som i 2009 (- 0,8 %), da SO opplevde det
høyeste søkertallet siden midten av 90-tallet.
Søkertallene til høyre utdanning holder seg på et høyt nivå. Det er grunn til å tro at det trange
arbeidsmarkedet og store alderskull blant de som utgjør de viktigste søkergruppene i SO, er noe av
grunnen til at det høye søkertallet vedvarer.
Du finner lenker til befolkningsutviklingen i Norge fra 2000 – 2009, samt framskrevne tall over hva vi
kan forvente i årene som kommer, nederst på denne sida.
Hvis vi ser på alderssammensetningen av søkerne, er antallet 20- 23-åringer høyere i 2010 enn i 2009.
For aldersgrupper fra 24 år og oppover er antallet søkere lavere.

Utdanningsområder
Søkningen til lærerutdanningene viser samlet sett en liten framgang (+ 0,5 %).
Allmennlærerutdanning er lagt om til grunnskolelærerutdanning 1. -7. og 5. – 10 trinn foran
årets opptak. 4 046 søkere hadde i 2009 allmennlærerutdanning som førsteprioritet. De to
grunnskolelærerutdanningene har i år til sammen 4347 førsteprioritetssøkere 1.
Av andre lærerutdanninger går førskolelærerutdanning tilbake med 15 % i antallet
førsteprioritetssøkere.
Søkningen til teknologiske fag (+ 1,3 %) og realfag (+ 2,9 %) går fram. Størst økning blant
teknologifagene har 5-årig integrert masterstudium i teknologiske fag (siv.ing.), med 8,2 %.
Det er en liten samlet nedgang i søkningen til helsefagene (- 2,8 %). Blant helsefagene har
medisin (- 8,3%) og sykepleier (- 4,7 %) tilbakegang i søkertallet, mens vernepleier (+ 12,2
%) og sosionom (+ 7,8 %) har klar framgang.
Søkingen til mediefag går ned med 13 %.
Ellers er det verdt å merke seg at andelen mannlige søkere til lærerutdanningen (+ 1,9 %) og
andelen kvinnelige søkere til realfagene (+ 3 %) har økt i 2010.
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Dette tallet inkluderer 161 primærsøkere til integrert 5-årig mastergradstudium i lærerutdanning ved
Universitetet i Tromsø (UiT). Dette studiet er etablert på UiT i stedet for 4-årige allmennlærerutdanning.
Søkerne til mastergradstudiet havner i kategorien ’5-årig integrert masterstudium i lærerutdanning’ i
statistikkene. Denne endringen forklarer økningen i søkning til denne utdanningstypen (se tabeller over søking til
utdanningsområder og typer på SOs nettsider).
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Flere tall
Samordna opptak presenterer nye tall rundt hovedopptaket 20. juli.
Søkertall og tall fra tidligere års opptak finnes på SOs statistikksider:
www.samordnaopptak.no/info/soekertall/
Videre plan for offentliggjøring av søkertall finnes i SOs informasjonsplan:
www.samordnaopptak.no/info/soekertall/informasjonsplan/
Tall på utvikling av alderskull 2000 – 2009 (fra SSB):
http://www.samordnaopptak.no/arkiv/ssb/befolkning-00-09.xlsx
Tall på utvikling av alderskull framskrivning 2010 – 2015 (fra SSB):
http://www.samordnaopptak.no/arkiv/ssb/befolkning-framskrivning.xlsx

Nærmere opplysninger om søking til høyere utdanning får du ved lærestedene, (se
http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt_laerested/ for kontaktinfo), eller
hos Samordna opptak (tlf. 22 84 18 11/22 84 18 04 eller www.samordnaopptak.no).

