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Kampanjer for realfag har

NULL
EFFEKT

Store kampanjer for å få flere til å ta realfag, nytter ikke. Utdanningsvalg styres
mest av tilfeldigheter og møter med folk.
Det viser studien Valg og
bortvalg av realfag, foretatt
av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.
En stor undersøkelse blant
14 000 norske studenter viser
at en av fire studenter gjorde
studievalget sitt basert på tilfeldigheter.
Dette synes utdanningsforsker Camilla Schreiner ved
Universitetet i Oslo, er oppsiktsvekkende, men ikke urovekkende.
– Det betyr jo at dersom bare de som ønsker en sterkere
rekruttering er på rett sted til
rett tid med riktig budskap, så
kan de gjøre noe med det, sier
Schreiner til VG.

Rollemodeller
Undersøkelsen viser likevel at
det er familie, venner, lærere
og forbilder som har størst
innflytelse på unges studievalg.
– Foreldre og lærere er viktige rollemodeller. Alle resultater om rollemodeller peker i
samme retning: Det er det
personlige møtet som er sentralt, sier Schreiner.
Undersøkelsen viser at både brosjyrer, utdanningsmesser og skolebesøk fra studiestedet har svært begrenset betydning for studievalg.
Noen store kampanjer for å
få unge til å studere realfag,
har svært liten virkning, viser
spørreundersøkelsen.
– Det er mange rekrutteringskampanjer og nettsider

som ikke
har hatt
noen betydning,
sier
Schreiner.
Hun
bruker et
eksempel
fra Kunnskapsdepartementet
for å illustrere.
STUDERER
Nettstedet
STUDIEVALG:
denvirkeliCamilla Schreiner.
geverden.no ble laget og lansert med brask og
bram for over 3 millioner kroner i 2006. Skuespillere ble leid
inn, reklamefilmer ble produsert og virtuelle virkemidler
ble utviklet i stor stil.

Studievalg styres av
venner, foreldre,
forbilder og tilfeldigheter

Møter teller

Starter tidenes real

– Siden ble nesten ikke besøkt i
det hele tatt, sier Schreiner.
Gjennom
undersøkelsen
Selv om tidligere kampanfikk hun svar på at personlige
møter for mange har mye
jer for realfag har hatt bestørre efgrenset effekt, lanserer
fekt
for
regjeringen en av
UTDANNING
studievaltidenes største satsinget
enn
ger på realfagene.
kule nettRealfagsatsingen innesider og
holder følgende hovedkampanjer fra deSMS/MMS grep:
● 85 millioner kroner til vipartedereutdanning i realfag av
menter og
Frank Ertesvåg
rundt 600 lærere.
direktorater.
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● Avskriving av studiestøtte til
mastergrad i realfag (21,5 millioner
kroner som også inkluderer språkfag).
● 13 millioner kroner til de nasjonale sentrene Naturfagsenteret og
Matematikksenteret.
● Lærerrekrutteringskampanjen
GNIST, blant annet 15 millioner til
Lektor II-utdanning.
● Det studentdrevede matematikktreningsprogrammet ENTER
får 6 millioner kroner. Realfagsstu-

denter bistår og motiverer elever
på 10. trinn og elever på videregående.
● Vitensentrene bevilges 22,3 millioner kroner. I tillegg kommer milliardbeløp til forskning og studieplasser innenfor matematikk, naturfag og teknologi.
Høyere utdanningsminister Tora
Aasland (SV) er sikker på at tiltakene vil ha effekt.
– Dette er en realfagsstrategi for
å møte fremtidens utfordringer. Vi
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Jentene mest
idealistiske
Av FRANK ERTESVÅG

Iselin Steiro (23) sjokkerte en hel modellverden da
hun trappet ned som internasjonal toppmodell for
å studere realfag og arkitektur.
Hun hadde som mange jenter et
idealistisk utgangspunkt for sitt
studievalg.
– Jeg startet med arkitekturstudier fordi jeg alltid har vært interessert i form og det vi omgir
oss med av fysisk masse.
– Arkitektstudiet er et veldig
vidt fag som tar for seg alle mulige sammenhenger i menneskelig sivilisasjon, oppgir Steiro
til VG som sin begrunnelse for å
bli arkitekt.
Studievalg-undersøkelsen viser at den nyutdannede arkitek-

ten begrunner sitt studievalg som
mange andre jenter.
– Jenter er mer idealistiske i
sine studievalg enn gutter. Men
«alle» skal utvikle eller realisere
seg selv.
– Jeg ser et generelt stemningsskifte i tidsånden.
– Nå beveger de unge seg
mer over på en idealistisk tilnærming – og de vil gjerne være til
nytte for andre mennesker, sier
Camilla Schreiner, som er hovedansvarlig for studievalgundersøkelsen.

TOPPMODELL BLE ARKITEKT:
Iselin Steiro eide catwalken som
internasjonal toppmodell. Så
trakk hun seg tilbake for å
studere arkitektur.
Foto: TORE KRISTIANSEN

Christoffer påvirket
meteorologistudent
Av FRANK ERTESVÅG

Tidligere værmelder Christoffer Dons (35) har helt ubevisst inspirert en jente til å
studere metereologi. Han tror på at personlige møter er viktigst for folks studievalg.

Foto: AFTENPOSTEN

fagsatsing
er avhengige av at stadig flere
skal velge utdanninger innen matematikk, natur- og teknologiske
fag for å utvikle samfunnet videre, sier Aasland.
Hovedmålene for strategien,
som skal gå fram til 2014, er å
øke interessen for realfag og teknologi og styrke rekruttering.
Dessuten skal norske elevers
kompetanser i realfag styrkes. Et
hovedmål er også å øke rekrutteringen av jenter til matematikk,

fysikk, kjemi og teknologifagene,
opplyser Aasland.
Hun understreker også behovet for gode rollemodeller.
– Tidlig start er et nøkkelord,
men uten kompetent pedagogisk
personell kan vi ikke starte tidlig.
Realfagssatsingen skal ikke være et lite tillegg, men inngår tungt i
rammeplaner og læreplaner, i
lærerutdanningene, og i satsingene for kompetanseutvikling og
forskning, sier Aasland.

INSPIRATOR: Tidligere

værmann på TV-Norge, Christoffer Dons, virket så inspirerende på en ung jente, at
hun søkte meteorologstudiet.
Foto: TROND SØRÅS

I den store undersøkelsen Valg
og bortvalg av realfag svarer
mange studenter at møter med
mennesker og rollemodeller
har betydning for studievalget.
Sivilingeniør og tidligere værpresentatør på TV Norge, Christoffer Dons, var ikke klar over at
han selv er både rollemodell og
inspirator for studievalg. I undersøkelsen svarer en kvinnelig
student at hun hadde en bestemt foranledning for å søke
meteorologistudiet.
– Christopher Dons, som jeg
kjøpte kite-utstyr av og som er
veldig kjekk og værmann på TVNorge, oppga studenten som
begrunnelse for sitt studievalg.
Dons selv tar begrunnelsen
som et kompliment.
– Dette var jo veldig hyggelig.
Fint å kunne inspirere andre. Nå
håper jeg virkelig at denne studenten er fornøyd med sitt valg,
sier Dons til VG.
Han er selv sivilingeniør fra
NTNU og ble nok mest påvirket
av venner og foreldre til å studere realfag. Akkurat nå driver
han sin egen butikk med salg
av kite-utstyr, men har siv.ing.
utdannelsen som grunnlag for
en mulig ny jobb senere.

– Hovedfunnet i undersøkelsen om at møter med mennesker og tilfeldigheter styrer utdanningsvalgene, tror jeg på.
Det stemmer med min egen erfaring, sier Dons.
Ifølge undersøkelsen peker
mange studenter på foreldrene som viktige «påvirkningsagenter» før studievalget blir
gjort.
De spurte kom med uttalelser som dette: – Mor har alltid
vore sjefen, og det har vore
trygt å høyre på henne. Ho er
ei klok dame.
– Studiet virker solid. Så jeg
sa til a mamma, – mamma sa
jeg, jeg vil bli siv.ing, sa jeg. Så
var det gjort da.
Eller søsken kan være motivatorer:
– Broren min tok data-ingeniørutdannelsen da jeg var 10
år, og jeg var enormt stolt av
ham. Han er ennå en stor motivator.
Men også hovedpersoner
fra kjente TV-serier kan virke
inspirerende:
– Alltid hatt sansen for kjemiske forsøk, og med MacGyver som den store barndomshelten, var det jo eit greit valg.

