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Stabil søkning til høyere utdanning
Samordna opptak (SO) har per april 2011 registrert rundt 108 600 søkere til høyere
grunnutdanning. Det er ca 5 200 (+ 5,3%) flere søkere enn i 2010.
Økningen vi ser i søkningen til høyere utdanning den siste femårsperioden kan i stor grad
forklares med større ungdomskull.
- Justert for større ungdomskull har søkningen til høyere utdanning vært stabil de siste årene.
Økningen i søkertallene er stor sett et resultatet av ”yngrebølgen”, sier Bente Ringlund
Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.
Fordelingen mellom kjønn er også stabil. I 2010 var 59,1 % av søkerne kvinner, i 2011 er det
59,4 % kvinnelige søkere.
(Du finner lenker til befolkningsutviklingen i Norge fra 2000 – 2011 samt framskrevne tall
nedenfor.)

Utdanningsområder
Økonomi og administrasjon (+ 12,9) og informasjonsteknologi (+ 12,2 %) er
utdanningsområder som har en klar økning i antallet førstevalgssøkere. Til idrett (+ 16,9 %)
og samfunnsfag (+ 10,4 %) er det også økning i søkningen, men denne kan dels forklares med
nye studier innen området.
Søkningen til lærerutdanningene viser en fremgang på 3,4 %. Størst er økningen til de 5-årige
integrerte lærerutdanningene (+ 20,3 %). Grunnskolelærerutdanning for 1.- 7. trinn går frem
med 2,9 %, mens for 5.- 10. trinn er økningen på 2,3 %. Søkningen til
førskolelærerutdanninger har en liten tilbakegang (- 0,7 %).
Utdanningsområdet helsefag har en økning på 4,0 %. Av helsefagene er sosionom (+ 14,1 %)
og farmasi (+ 12,8 %) blant de utdanningstypene med størst økning. Medisin har en liten
tilbakegang på 1,8 % mens søkningen til sykepleier øker med 3,3 %.

Flere tall
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/
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Tall på utvikling av alderskull 2000 – 2011 (fra SSB):
http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/soekertall-2011/befolkning-alder-kjoenn.ods
Tall på utvikling av alderskull fremskrivning 2012 – 2019 (fra SSB):
http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/soekertall-2011/befolkning-fremskrevet.ods
Nærmere opplysninger om søkning til høyere utdanning får du ved lærestedene
se http://www.samordnaopptak.no/info/kontakt/kontakt_laerested/index.html
eller
Samordna opptak (tlf. 22 84 18 25, 22 84 18 04 eller www.samordnaopptak.no

