Velkommen!
www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg
www.fys.uio.no/skolelab/IRIS

:

reKrutt_forsk

re:K:rutt
Realfag : Kjønn : Rekruttering

re:K:rutt
Realfag : Kjønn : Rekruttering

Valg og bortvalg av realfag

1

mål: forstå

re:K:rutt

• utdannings- og yrkesvalg
• valg og bortvalg
av realfag
• jenters lave deltakelse
• effekt av tiltak for å
rekruttere og hindre
frafall
• gjennomføring "frafall"/bortvalg

Realfag : Kjønn : Rekruttering

... for å

re:K:rutt

• gi anbefalinger, kritikk,
råd, innspill
– undervisning og
formidling
– innhold, form og
målgrupper for
rekrutteringstiltak
– tiltak for å hindre
frafall

• bidra til økt
– rekruttering
– andel jenter
Realfag : Kjønn : Rekruttering
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Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag

ressursser Vilje-con-valg
Samarbeidsutvalg NHO-NITO

500 kkr/år * 3 år

Kunnskapsdepartementet

500 kkr/år * 3 år

Nasjonalt fakultetsmøte for realfag

250 kkr/år * 3 år

Energibedriftenes Landsforening

110 kkr/år * 4 år

NITO

110 kkr/år * 4 år + El-Scooter :-)

Norsk Industri

110 kkr/år * 4 år

Norsk Teknologi

110 kkr/år * 4 år

Oljeindustriens Landsforening

110 kkr/år * 4 år

Tekna

110 kkr/år * 4 år

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

500 kkr

Kunnskapsdepartementet

450 kkr

NHO regional

450 kkr

RENATE-senteret

stipendiat

Naturfagsenteret

Camilla

Fysisk institutt, UiO

Ellen

MN-fak, UiO

stipendiat
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re:K:rutt
forskergruppe

10.00

Velkommen

Sigrun Vågeng, NHO og
Trond Markussen, NITO

10.15

Forskningsprogrammet re:K:rutt, med prosjektene
Vilje-con-valg og IRIS: Hvem er vi, hva gjør vi, hvor går vi?

Camilla Schreiner,
Ellen Henriksen og
Svein Sjøberg

Valg og bortvalg av realfag
Smakebiter på resultater fra Vilje-con-valg
Hvem velger realfag i videregående skole, og hvorfor?
Rollemodeller: Hvem er de, og hvordan påvirker de ungdoms valg og bortvalg av
realfag?
Realfagslærere - hvem er disse og hvorfor velger de det?

Ellen Henriksen og
Camilla Schreiner

10:50

Jenter som kan, vil og får det til: "Livshistorier" fra jenter som har valgt realfag

Maria Vetleseter Bøe
Jørgen Sjaastad
Karl-Robert Rønning
Marianne Løken

11.30

LUNSJ

12.15

Yrkesfag og marin sektor - hvem velger dette og hvorfor?

Camilla Lyngar

Rekrutteringstiltak - hva nytter?

Fredrik Jensen
Camilla Schreiner,
Ellen Henriksen og
RENATE-senteret

Frafall: Hvem velger å avbryte sin realfagsutdanning og hvorfor?
12:45

Diskusjon av resultatene og videre utvikling av forskningsområdet re:K:rutt

13:20

Trekningspremie: Utdeling av El-scooter

13:30

SLUTT FELLESMØTE, PAUSE FOR REFERANSEGRUPPEN

13:45

15.00

Trond Markussen og
Sigrun Vågeng

Innspill og forslag fra referansegruppen
Inndeling i mindre møter med ulike tema
SLUTT
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Bakgrunn for IRIS og Vilje-con-valg:
Erfaringer fra ROSE-studien
(15-årige elever i skolen)

Svein Sjøberg

Based on work supported by

Utfordringene for (nesten alle) EU- og
OECD-land
 Svak rekruttering til MNT-sektor
 Skjev kjønnsprofil
 Sentralt anliggende i utredninger og anbefalinger fra
både OECD og EU
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Søkelys på
skolens naturfag:
Science Education
NOW:
A renewed
Pedagogy for the
Future of Europe
(The Rocard Report)
European Commission
2007
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Noen enkle data:
Prosent enige
Jenter og gutter
i ulike land
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Vitenskap og
teknologi er
viktig for
samfunnet
Land er sortert etter
Human Development
Index (og til dels
geografi)

Ugan da
Gh ana (Cen tr)
L eso tho
Swazilan d
Zimb abwe
Bo tsw an a
Philippin es
Ban glad esh
Ind ia (Guj)
Ind ia (M um b)
M alaysia
Trin id ad & T.
Tu rkey
Greece
Portug al
Spain (Bal)
R ussia (Kar)
Poland
Czech Rep.
L atvia
Eston ia
Sloven ia
A ustria
Germany
Ireland
Scotland
N. Ir eland
En gland
J apan
Fin lan d
Icelan d
Sweden
Den mark
No rway

Ungdom i de fleste
land er klart enige i
at vitenskap og
teknologi er viktige
for samfunnet

Jenter
Gutter
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Mean G1. Science and technology are important for
society

17

Hva med
rekruttering?
Et
hovedanliggende
i Europa og
resten av OECD
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Jeg kan tenke
meg å bli
forsker i
naturvitenskap
…mens få elever
i Norden, Japan
og andre i-land
kan tenke seg å
bli forskere…

…og i mange
land er spesielt
jentene svært
negative

Ugan da
Gh ana (Cen tr)
L eso tho
Swazilan d
Zimb abwe
Bo tsw an a
Philippin es
Ban glad esh
Ind ia (Guj)
Ind ia (M um b)
M alaysia
Trin id ad & T.
Tu rkey
Greece
Portug al
Spain (Bal)
R ussia (Kar)
Poland
Czech Rep.
L atvia
Eston ia

’Alle’ elever
i u-land kan
tenke seg å
bli
forskere…

Sloven ia
A ustria
Germany
Ireland
Scotland
N. Ir eland
En gland
J apan
Fin lan d
Icelan d
Sweden
Den mark
No rway
0

Jeg kan
tenke meg å
jobbe med
teknologi
…mens nesten
ingen jenter i i-land
kan tenke seg å
jobbe med teknologi

Ugan da
Gh ana (Cen tr)
L eso tho
Swazilan d
Zimb abwe
Bo tsw an a
Philippin es
Ban glad esh
Ind ia (Guj)
Ind ia (M um b)
M alaysia
Trin id ad & T.
Tu rkey
Greece
Portug al
Spain (Bal)
R ussia (Kar)
Poland
Czech Rep.
L atvia
Eston ia
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Samme mønster,
men enda
klarere:
’Alle’ elever i uland kan tenke
seg å jobbe med
teknologi…

Sloven ia
A ustria
Germany
Ireland
Scotland
N. Ir eland
En gland
J apan
Fin lan d
Icelan d
Sweden
Den mark
No rway
0

20

10

Mean F14. I w ould like to become a scientist
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Mean F16. I w ould like to get a job in technology
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ROSE-prosjektet:
Stor internasjonal oppmerksomhet
 Brukt som eksempel på viktig forskning i EU-,
OECD, UNESCO og nasjonale utredninger
 Har gitt et stort nettverk av internasjonale aktører
innen både forskning og policy
 Har gitt erfaring med samarbeid, design, logistikk og
praktiske sider ved slike internasjonale studier
 ROSE-nettverket utgjør kjernen for
”Associated partners” for IRIS

Prosjekt IRIS


Vilje-con-valgs
internasjonale ”søster”



Start 1/5-09



EUs 7. ramme-program,
området ”Science in
Society”



Totalt 1 mill Euro over 3
år, fordelt på 6
europeiske partnere



www.fys.uio.no/
skolelab/IRIS/
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Hva mener
vennene
mine om
dette?
Er jeg
interessert
i faget?

Kommer
yrket til å
kle meg?
Er jeg
god nok?

Hvordan er
lønningene?

Kommer
jeg til å få
jobb?

Hva er det
egentlig utøverne
av yrket gjør og
er opptatt av på
jobb?
Passer det
for jenter
eller gutter?

Kommer jeg til
å synes det er
meningsfullt?
Hva med
mor og fars
jobber?

Hvor stor er
risikoen, og
hva må jeg
ofre?

Eccles' expectancy-value model
(Eccles & Wigfield 2002)

mestringsforventning
VALG !
verdier
•
•
•
•

interesse- og trivselsverdi
måloppnåelsesverdi
nytteverdi
relativ kostnad
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Valg og bortvalg av realfag:
Foreløpige resultater
Ellen Karoline Henriksen
Camilla Schreiner

Spørreskjemaet
personlige opplysninger





kjønn



studieprogram



bakgrunn for
utdanningsvalg





utdanningsplaner og forventninger til framtidig yrke


videre planer for utdanningen



prioriteringer mht yrkesvalg



ønsket yrke



informasjonskilder for
studievalg



påvirkningsfaktorer



verdier og idealer



foresattes utdanning og yrke



oppfatning av egne evner



morsmål

frivillig navn og
kontaktinfo





hjemmebakgrunn

ev. lokal modul (med lokale
rekrutteringstiltak)
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1

2

3

4

Målgrupper og oppslutning


realfag, høyere utdanning




ikke-realfag høyere utdanning




alle førsteårs studenter i utvalgte ikke-realfag (veterinær, NHH,
samfunnsøkonomi, sykepleier, journalistikk, reiseliv)
3169 studenter

videregående opplæring, studiespesialiserende




alle førsteårs studenter i matematikk, naturvitenskap, teknologi og
ingeniørfag ved alle norske høgskoler og universiteter
6030 studenter

tilfeldig utvalg vg2 - 1691 elever

videregående, yrkesfaglig opplæring


tilfeldig utvalg vg2 – 3110 elever
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Respondenter fra høyere utdanning
Til sammen 9199 respondenter:
6030 realister (ca 80 % av alle
realfagsstudenter i Norge):
• Matematikk, fysikk, kjemi, informatikk
• Ingeniørfag
• Sivilingeniørfag
• Marine og maritime fag
3169 ”ikke-realister”:
• Sykepleiere
• Hotell- og reiseliv
• Mediefag, journalistikk
• Farmasi, radiograf, veterinær
• Samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon

Respondenter
totalt
nesten 14 000 respondenter – 167 spørsmål

ca 2,3 millioner svar ☺
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Hvor enig er du i følgende utsagn om deg og
fagområdet du har valgt? (alle realfagsstudenter)
1
Uenig

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Enig

Jeg er svært motivert for dette studiet
Jeg er sikker på at jeg kommer til å fullføre
Jeg kommer til å trives med fagområdet
Studiet vil handle om noe jeg synes er spennende
Jeg kommer til å ha en god studiehverdag
Studiet vil ta opp viktige, meningsfylte temaer

Begynnerstudenter er svært motiverte
og har stor tiltro til at studiet skal være
nyttig og meningsfylt

Hvor viktige er følgende faktorer for deg når
det gjelder framtidig jobb?
Jobbe med noe jeg interess. meg for
Bruke mine talenter og evner
Mat/fys/
kjem/inf
/geo

Jobbe i team sammen med andre
Arbeide et sted med godt arb.miljø

Ing.
Stud

Få trygg fast stilling

Siv.ing.
stud

Få jobb der jeg vil bo
Ha mye fritid
Ikke viktig

Selvrealisering
viktigst!

Samarbeid og
arbeidsmiljø viktig

Veldig viktig

Trygghet og fritid
ikke fullt så viktig
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Hvor viktige er følgende faktorer for deg når
det gjelder framtidig jobb?
Arbeid som stemmer med mine
holdninger. og verdier
Mat/fys/
kjem/inf
/geo
Ing.
Stud

Hensyn til bærekraft, rettferd, miljø

Arbeide med noe som
er viktig for samfunnet

Siv.ing.
stud

Tjene mye penger
Ikke viktig

Veldig viktig

Verdier, miljø og samfunnsnytte…
…er vel så viktig som penger.

Hvor viktige er følgende faktorer for deg når
det gjelder framtidig jobb?
Forske

Mat/fys/kjem
/inf/geo
Ing. Stud

Arbeide med noe praktisk
Siv.ing.stud

Utvikle teknologi for fornybar energi

Utvikle data- eller
kommunikasjonsteknologi
1,00viktig
Ikke

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Veldig
4,00viktig

Ingeniørstudenter er mer
opptatt av praktisk arbeid
”Klassiske realfagsstudenter” er
mer opptatt av å kunne forske

Fornybar energi er viktig,
særlig for siv.ing.-studenter
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Studievalget var litt
tilfeldig. Begynte på forkurs
før ingeniør uten å egentlig
vite hva jeg skulle gjøre
videre. Så oppdaget jeg
studiet "Energi og Miljø", og
da var det ingen tvil.

I hvilken grad har du fått inspirasjon eller motivasjon
for ditt studievalg fra følgende? - realister
1,00

1,50

2,00

2,50

Nettsiden til univ /hsk
Kinoreklame for univ / hsk
Utdanningsmesse
Menn
Kvinner
Populærvitenskapelige blader/bøker
Reklame/annonser
Internett

3,50

4,00

• Saklig
informasjon fra
univ / hsk er
viktig

Brosjyrer fra univ / hsk

Rådgiver / karr. veil. på skolen

3,00

• Hvor er rådgiverne i vgs?

• Internett og
populærvitenskap er
viktige inspirasjonskilder

Dataspill
Museum/vitensenter
Pop.vit. kanal / progr (Schr.K, Discov.)
Filmer og TV-serier (CSI, Numbers)
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Mange diskusjoner med
belest far og søster. Lesing
av New Scientist, Scientific
American og Illustrert
Vitenskap. TV:
Schrödingers katt

mann, fysikkstudent

Skriv gjerne litt om studievalget:
studievalget Var det vanskelig å velge?
Litt tilfeldig? Alltid visst at det var dette du ville? En bestemt
hendelse som avgjorde valget?
Jeg ville velge Arkitekt, men siden
Ingeniør er så ettertraktet,
kombinerte jeg det ved å velge
byggdesign. Jeg liker kjempe
godt å tegne, det vil bli
spennende å skape noe

jente, -89
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Jeg slet lenge med å velge
hva jeg ville bli, men jeg
har alltid visst at jeg ville
utnytte mitt potensiale
maksimalt. Det var
Forskningsdagene 2007
som overbeviste meg om
at NTNU var tingen for
meg.
(kvinne, siv.ing.-student,
nanotek NTNU)

Hva tror du er grunnen til at færre jenter enn gutter
velger utdanning innen teknologi, fysikk, matematikk
og ingeniørfag?

”Snill pike”-syndromet;
mange jenter føler et
veldig press om at de må
lykkes med alt di gjør og
dermed kanskje velger et
”lettere” studium for å
oppnå gode resultater.

(kvinne, bioingeniør-student)
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Hva tror du er grunnen til at færre jenter enn gutter
velger utdanning innen teknologi, fysikk, matematikk
og ingeniørfag?

Ingen aning,
graviditet kansje

Mann, ingeniørstudent innen
produktdesign

Realfag: Skal / skal ikke?
Valg av programområde i videregående skole
Ferske funn fra Vilje-con-valg i
videregående skole (studiespesialisering)

Dialogmøte
5. juni 2009

Maria Vetleseter Bøe
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Vilje-con-valg i
videregående skole
studiespesialisering
• Totalt 1691 elever
på VG2
studiespesialisering
høsten 2008
• I dag: De to store
programområdene

Jenter Gutter
Språkfag,
samfunnsfag
og økonomi

551

341

Realfag

344

392

språkfag,
samfunnsfag og
økonomi
realfag

Noen funn: Faktorer som var (u)viktige for valget

Programområde

Prosent som har krysset av for viktig (de to boksene til høyre)
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Faktorer de fleste sier var viktige for valget

Bred enighet om
at selvrealisering
er viktig.

Faktorer de fleste sier var lite viktige for valget
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Faktorer som var viktigere for realfagselever

Realfagselevene
var mest opptatte
av nytteverdi for
videre studier.

Faktorer som var viktigere for språk-, samfunnsfagog økonomielever

Språk, samfunnsfagog økonomielevene
var mest opptatte av
at det ikke skulle koste
for mye tid og arbeid.
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Forventninger til valgt programområde

Påstander der elevgruppene er like enige eller uenige

De fleste tror at
valget er riktig, og
at de vil trives og
oppleve fagene
som meningsfylte.
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Motivasjon og betydningen av å gjøre det bra

Spesielt
realfagsjentene
sier de kommer til
å være stolte av å
ha gått på
programområdet.

Påstander om egne evner
Realfagsjentene
uttrykker lavere
mestringsforventning
enn de andre.
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Bekymringer
Klart flest
realfagsjenter er
bekymret for at de
ikke er flinke nok.

Flest realfagselever
mener at det
kommer til å koste
tid og arbeid.

”Mestrer språk, morsomt
å kommunisere med
andre samfunn. Liker å
studere verdens
situasjon og
globalisering.”

”Tv-programmer:
Grey’s anatomy,
sykehuset,
dokumentarer
osv. .”

”For mitt vedkommende har
det seg slik at jeg valgte
økonomi-fag fordi jeg synes
det er JÆVLig interessant.
Jeg bruker masse av fritiden
min på å lese aviser, og kikke
på aksje og pris-kurver. ”

”Fant ut at jeg var
flink i realfag og
sugde i fag uten
fasit-svar.”
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Kort fortalt
Selvrealisering
er viktig for alle.

Muligheter for opptak til
videre studier er spesielt
viktig for realfagselever.

Realfagsjenter
uttrykker lavere
mestringsforventning
enn andre.

Rollemodeller
i realfag

Jørgen Sjaastad
Stipendiat, Skolelaboratoriet i fysikk
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”En rolle er en
samling av karaktertrekk …

Omsorgsfull
mamma

… løsning på normale,
oftest sosiale, utfordringer …”

Prinsippfast
kunde

Vennlig,
men
kontaktsky
nabo

Entusiastisk
jazzelsker

Dispilinert
forsker

En rollemodell er en som skaper en slik
samling av karaktertrekk!

TITTEL: REALIST
”Den helsprø professoren”

•Intelligent
•Engasjement
•Lav sosial kompetanse
•Delvis ustelt ytre
•Fagidiot
•Intens prat og
voldsom gestikulering

”Det samfunnsengasjerte
forbildet”

•Tverrfaglighet
•Gode sosiale evner
•Intelligent
•Engasjement
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Inspirert av rollemodeller?
Respondenter på tertiært nivå – 6000 realister

Kjønnsforskjeller
Foreldre

Venner

Andre kjente

Gutter
Jenter

Søsken

Lærere

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Andel som er inspirert/motivert av …
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Kjønnsforskjeller
Foreldre

Venner

Andre kjente

Gutter
Jenter

Søsken

Lærere

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Gi jentene rollemodeller!

Ulik hjemmebakgrunn
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”Har minst en av dine foreldre/steforeldre/foresatte
utdanning i matematikk, naturvitenskap eller teknologi?”

Vet ikke

Nei

Ja

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Realister med foresatte
uten
utdanning innen realfag:
Motivert av foresatte
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
1 - I liten grad

2

3

4 - I stor grad

47,5 %
Alle kan motivere til realfag!
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”I hvilken grad har du fått inspirasjon eller motivasjon for ditt
studievalg fra lærere?”
Gjennomsnitt (skala fra 1 - 4)
2,70
2,50

2,44
2,27

2,30

2,28
2,27

2,30

2,10
1,90

1,89
1,79

1,76
1,70

1,79

1,81

1,69

Realfagslæreren er sentral!

1,50

Vis relevans og verdier!

1,30

”Anvendte fag”

”Klassiske skolefag”

Rollemodeller i kulturen
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”Jeg har fått inspirasjon eller motivasjon for mitt studievalg
fra filmer og TV-serier (CSI, Numbers, Grey’s Anatomy osv)”
Hvem er her?
51,2 %

CSI

Matematikk
20,2 %
Realister
18,7 %
Ingeniører
14,4 %
Olje & gass
11,5 %
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Andel som er (ganske) enig

”Jeg har fått inspirasjon eller motivasjon for mitt studievalg
fra filmer og TV-serier (CSI, Numbers, Grey’s Anatomy osv)”
Bioingeniører
51,2 %

Bioingeniører!

Matematikk
20,2 %
Realister
18,7 %
Ingeniører
14,4 %
Olje & gass
11,5 %
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Andel som er (ganske) enig
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CSI har vært
min
inspirasjon

CSI.
Laberatoriearbeidet
virka veldig gøy.

Jeg fant egentlig studiet
helt av meg selv, men etter
at jeg bestemte meg for det
så ble CSI på TV veldig
spennende ☺

HeHe…
CSI?

Rollemodeller
En ny rolle er skapt!
”Hvem vil jeg bli når jeg blir stor?”
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Lærerstudenter i realfag
Karl-Robert Rønning

Bakgrunn


Ny integrert lektorutdanning



Kom med Kvalitetsreformen i 2003
5 år (300 studiepoeng), inkludert mastergrad




Integrert lektorstudium med både
undervisningsfag og pedagogikk

Universitetet i Oslo


Lektor- og adjunktprogrammet (LAP)





Fremmedspråk
Kultur- og samfunnsfag
Nordisk
Realfag
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Utvalg og data


Målgruppe





LAP Realfag
Alle aktive årskull

Data




Elektronisk spørreundersøkelse, november 2008
Sendt til alle på LAP Real (157 studenter)
73 studenter svarte
46% av studentene på LAP Real

Identitet



Læreridentiteten er veldig sterk
Realistidentiteten er svakere
80 %
70 %

80% av
studentene
sier de ønsker
å jobbe som
lærer.

60 %
50 %
40 %

Har læreridentitet
Har realistidentitet

30 %
20 %
10 %
0%
I liten grad

2

3

I stor grad
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I hvilken grad har du fått inspirasjon eller
motivasjon for ditt studievalg fra følgende?
Lærere
70 %
60 %

Realister
(Sivil)ingeniør

40 %

Sykepleier
Opplevelser, hotell og reiseliv

30 %

Media
UiO-realister

20 %

Vilje-con-Valg

50 %

LAP
10 %
0%
I liten grad




2

3

I stor grad

Studenter på LAP Real skiller seg ut
Lærerne betyr mye

I hvilken grad har du fått inspirasjon eller
motivasjon for ditt studievalg fra følgende?


Få medier som inspirerer til et læreryrke
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Vilje-con-Valg
0%

LAP
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GNIST – Har du det i deg?




Kunnskapsdepartementet,
Utdanningsforbundet, KS,
LO, NHO, Pedagogstudentene, Studentenes
Landsforbund, Norsk
Lektorlag, Skolenes
Landsforbund, Norsk
skolelederforbund og
Nasjonalt råd for
lærerutdanning

www.hardudetideg.no

Andel som har svart 3 eller 4 (Veldig viktig)

Hvor viktige er følgende faktorer for deg
når det gjelder framtidig jobb?
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Realister på UiO
LAP Real

39

Yrkesgoder
Få jobb der jeg vil bo

Ha mye fritid
LAP Real

Viktig for
LAP-studenter

Realister på UiO

Hjelpe andre mennesker
0%

30 %

60 %

90 %

Andel som har svart 3 eller 4 (Veldig viktig)

Tjene mye penger

Jobbe i nyskapende virksomhet
LAP Real

IKKE viktig for
LAP-studenter

Realister på UiO

Jobbe et sted hvor det ofte skjer
noe nytt og spennende
0%

30 %

60 %

90 %

Andel som har svart 3 eller 4 (Veldig viktig)

Har visst eg ville jobbe
med mennesker. Lærer,
psykolog, sosionom.. Dei
siste åra blei eg opptatt
av realfag. Så då
bestemte eg meg for å
"slå to fluer i ein smekk"
og bli lærar i Realfag.

(mann, student på integrert lektorutdanning i realfag)
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Sammendrag







LAP-studentene ønsker å bli lærere
Dagens lærere er viktige i rekruttering av nye
lærere
Trenger flere medier (internett, tv, litteraur)
som inspirerer til læreryrket
Yrkesgoder, bl.a. lønn og ferie, spiller en
viktig rolle

Jenter som kan, vil...
og får det til!
Marianne Løken, Naturfagsenteret, UiO
Dialogmøte, 5. juni 2009
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Fokusintervju

Narrativer
Jenter

Tiltak

studenter 18-20 år
kjønn

mestring

Rekruttering

Fysikk, kjemi, matematikk, teknologi

Kultur

rollemodeller

Høsten/vinteren 2009
finanskrise?
Forventninger
Kvalitativ dataanalyse

makt

”Livsverden”

VALG

Sosialkonstruksjonisme
Vilje-con-valg

nøkkelinformanter
Signifikante andre
IRIS

Marianne Løken, Naturfagsenteret

Kort fortalt
Jenter som kan, vil og får det til
Jenter som kan, vil og får det til – men som etter en stund ikke lenger vil
Jenter som kan og vil, men ikke får det til
Jenter som kan, men ikke vil - fordi de ikke tror de får det til
Jenter som kan, men ikke vil - fordi de vil noe annet

Marianne Løken, Naturfagsenteret
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Hva VET vi om jenter som velger…?
Hva TROR vi om jenter som velger…?
Spesielt intelligente?

Kreative?

Ikke som andre jenter?

Ambisiøse og karrierebevisste?

Nerder?
Skiller seg ut…?
Fagidioter?
Foreldreinnflytelse? Idealistiske?
selvsikre?
Disiplinerte
Skoleflinke?
”guttejenter”?
Gode rollemodeller i oppveksten?

Vellykkede rekrutteringstiltak?
Tilfeldige valg?

Lett påvirkelige?

Usosiale eller sosiale?

Trygge?

Trygghetssøkende?

Strebere?

Selvstendige?
Stigmatiserte?

Ufeminine?
Stimulerte?

Marianne Løken, Naturfagsenteret

Realfagsjenter er ikke som…

?
Kunnskap om realfag-jentene og konsekvenser for tiltak!
Marianne Løken, Naturfagsenteret
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Litt om utvalget:
 21 læresteder
 22 studiekategorier
 Jenter i MNT-fag med skjev kjønnsbalanse
 510 respondenter
Og noen foreløpige resultater om:
 Andres betydning
 Betydningen av å være i mindretall
 Faktorer av betydning for fremtidig jobb
 Hvorfor de har valgt / hvorfor ikke (andre) jenter velger

Marianne Løken, Naturfagsenteret

Om andres betydning
Hvem

Viktig

Antall

Foreldre
Lærere
Fra bedrifter
Hos bedrifter
Rådgivere

73 %
34 %*
29 %
19 %*
12 %

(495)
(493)
(243)
(240)
(463)

”Det var litt tilfeldig. Jeg ville egentlig bli arealplanlegger, men måtte fylle
ut resten av søknaden med andre skoler/linjer. Bioingeniør valgte jeg fordi
min tante jobber som det og synes det er veldig spennende. Jeg leste om
det og syns det hørtes spennende ut selv”.
Jente, bioingeniør

Marianne Løken, Naturfagsenteret
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Om å være i mindretall
86% svarer liten betydning!
Men hva når de blir møtt med slike holdninger:
”Jenter er mer udugelige enn gutter”.
”Fordi gutter alltid har hatt disse jobbene, og slik er det fortsatt”.
”Guttene er født til det, mens jenter passer bedre til helseyrker…”
”Ser ikke vitsen med at det skal presses inn jenter over alt”.

Marianne Løken, Naturfagsenteret

Om fremtidig yrke
Faktorer

Viktig

Antall

Noe jeg interesserer meg for
Godt arbeidsmiljø
Noe som er meningsfylt
Utvikle meg selv
Få trygg fast stilling
Viktig for samfunnet
Jobbe der det ofte skjer noe nytt…
Jobbe i team
Arbeide kreativt
Nyskapende virksomhet
Utvikle ny kunnskap
Tjene mye penger

99 %
99 %
98 %
97 %
90 %
89 %
86 %
83 %
81 %
80 %
75 %
74 %

(501)
(500)
(502)
(500)
(501)
(501)
(501)
(501)
(502)
(499)
(500)
(500)

Marianne Løken, Naturfagsenteret
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Vilje-con-valg viser at…
Realfagjentene er / vil være:








Kreative
Nyskapende og innovative
Samarbeidsorienterte
Sosiale
Samfunnsengasjerte
Opptatt av andre
Opptatt av lønn

Kunnskap som får konsekvenser for tiltak!

Marianne Løken, Naturfagsenteret

Hvorfor jeg valgte…

Hvorfor ikke andre velger…

”Jeg er ingen typisk realfagsstudent,
så tvilen om at jeg skal klare å
gjennomføre ligger der enda. Min
søster som studerer fysikk gav meg
litt troen, så det avgjorde valget”

”Tradisjon og forskjeller i hjernens
oppbygging”

Jente, forurensning og miljø

Marianne Løken, Naturfagsenteret
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Hvorfor jeg valgte…

Hvorfor ikke andre velger…

”Vanskelig å velge. Var ikke første
valg, men etter blant annet
jentedagen ville jeg ikke ha byttet
linje, dersom jeg hadde mulighet”

”Mindre tro på seg selv og egne
evner, samt lite kunnskap om disse
studiene, at de også passer for
jenter”

Jente, ingeniørvitenskap

Marianne Løken, Naturfagsenteret

Hvorfor jeg valgte…

Hvorfor ikke andre velger…

”Det var vanskelig, men til slutt
valgte jeg det studiet som virket
morsomt”

”Det er flertall av gutter og man vil
ikke være eneste jente, pluss at
interessen ikke er den samme”

Jente, ingeniør/industridesign

Marianne Løken, Naturfagsenteret
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Hvorfor jeg valgte…

Hvorfor ikke andre velger…

”Jeg har alltid interessert meg for
vær og vind, og spesielt klimakrisen
vi er inne i nå… Jeg bestemte meg
for ca. 2 år siden at jeg ville studere
meteorologi, men fysikk og
astronomi er også veldig interessant,
så dette studiet passet perfekt. Det
var altså ingen tilfeldighet at jeg
valgte dette studiet”

”Vanskelig å svare på, de
yrkene/studieveiene er vel kanskje
ikke typisk jenter”

Jente, fysikk, astronomi og meteorologi
Marianne Løken, Naturfagsenteret

Hvorfor jeg valgte…

Hvorfor ikke andre velger…

”Visste at fagkombinasjonen passet
mine evner og interesser, men visste
lite om hva det gikk ut på. Litt
tilfeldig at jeg satte det som
andrevalg, men veldig fornøyd nå”

”Litt biologiske forskjeller, litt
kjønnsrollemønster og image hos
studiene”.

Jente, ingeniør/industridesign

Marianne Løken, Naturfagsenteret
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Lunsj
www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg
www.fys.uio.no/skolelab/IRIS

:

reKrutt_forsk

re:K:rutt
Realfag : Kjønn : Rekruttering

Hvorfor velger de
- yrkesfag?
- marin sektor?
Camilla Lyngar
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Yrkesfag i videregående skole




Omtrent halvparten av elever i videregående
skole tar yrkesfag
9 utdanningsprogrammer




Mulighet for studiekompetanse





Teknikk og industriell produksjon, Elektrofag,
Bygg- og anleggsfag
i 3vg
Påbyggingsår

Y-vei

Viktig rekrutteringsvei!

Eg har fagbrev som
elektrikar og hadde
lyst å lære meir om
elektro og bygge på
utdanninga mi på ein
eller annan måte.

(mann, elektroingeniør-student)
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utvalg
Data fra ca 90 skoler som tilbyr yrkesfaglig opplæring
rundt 3000 responser
 I denne presentasjonen:
….vg2-elever på følgende utdanningsprogram:
... og programområde:



Teknikk og
industriell
produksjon

Elektrofag (EL)

(TIP)

Medier og
kommunikasjon
(MK)

Helsearbeiderfag

Marint og maritimt utvalg
Akvakultur
Fiske og fangst

Maritime fag
(fra TIP eller EL)

(Naturbruk)
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antall jenter
antall gutter

lære om noe jeg er interessert i
ha det gøy med fagene
utvikle meg selv
noe jeg synes er viktig og meningsfylt
utfordringer å bryne meg på
bruke mine talenter og evner
stemmer med mine holdninger og verdier
viktig for samfunnet
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

yrkesfaglig opplæring
studiespesialiserende
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ikke skulle være for vanskelig

ikke skulle kreve for mye arbeid

gjøre andre ting enn skolearbeid
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

yrkesfaglig opplæring
studiespesialiserende

mange muligheter for videre studier

opptakskrav til videre utdanning

gode karakterer videre

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

yrkesfaglig opplæring
studiespesialiserende
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Få jobb med en gang etter studiet

Arbeide med noe praktisk

Bruke verktøy og redskaper

Bygge eller reparere ting

Jobbe med noe lett og enkelt
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

yrkesfaglig opplæring
studiespesialiserende

Bygge eller reparere ting

Designe og skape noe nytt

Arbeide med dyr

Hjelpe andre mennesker

1

Utdanningsprogram:

TIP

1,5

Naturbruk

2

2,5

MK

3

Helse- og sos

3,5

4

EL
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Jeg kommer til å..

ha det gøy med fagene

lære om noe som er viktig for
samfunnet

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Utdanningsprogram:
TIP

Naturbruk

MK

Helse- og sos

EL

Hvor viktige er disse faktorene for deg når det
gjelder framtidig jobb?

Jobbe i egen bedrift/virksomhet

Starte egen bedrift/virksomhet

Programområde:
Produksjons- og industriteknikk

1
Brønnteknikk

1,5

2

Maritime fag

2,5

3

Fiske og fangst

3,5

4

Akvakultur
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Hvor viktige er disse faktorene for deg når det
gjelder framtidig jobb?

Arbeide med noe som er viktig for
samfunnet

Ta hensyn til bærekraftig utvikling,
rettferdighet og bevaring av miljøet ?

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Programområde:
Produksjons- og industriteknikk

Brønnteknikk

Maritime fag

Fiske og fangst

Akvakultur

Hva bidro til "det marine" valget?

Er oppvokst på sjøen, var mye med
far da jeg var liten
(gutt, fiske&fangst)

Har drevet med dykking. Dette
har gjort at jeg har blitt
interessert i det marine liv.
(gutt, akvakultur)

Sikker jobb, kan jobbe langs kysten i
nesten hele Norge. Var med ut på
anlegg og fikk se hvordan det var.
(jente, akvakultur)

Filmen ”Å seile sin egen sjø” ga
inspirasjon. Praksis på sjøen i
vg1 ga mersmak.
(jente, fiske&fangst)
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Faget har blitt stemplet som
gammeldags og skittent.
(gutt,f&f)

Tungt arbeid, mye
vekke fra familien
(gutt,fiske&fangst)

Det er et krevende utdanningsprogram
som tar mesteparten av fritida hvis man
skal gjøre en innsats. Det blir mer
fokusert på olje og rikdom
(jente,f&f)

Det er få skoler som
besøker matfiskanlegg gjennom
grunnskolen enda de
har stor tilgang.
(gutt,akva)

De som jobber
med fiske osv. ser
kanskje på det som
unødvendig å ta ei
utdanning innen
faget
(gutt,f&f)

Det høres kjedelig ut å
oppdrette fisk – dårlig
fremstilling i media,
mye negativt.
(jente,akva)

Ferr dem er reidd før å
bli skitat på fengrann
(gutt,akvakultur)

Liten eller ingen
informasjon om hva
de enkelte
næringene egentlig
handler om.
(gutt,akva)

Rekrutteringstiltak – hva nytter?
Innspill til dialogmøtet 5. juni 2009
Fredrik Jensen
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Nettsteder om utdanningsvalg

Utvalg
• Sivilingeniør (N = 1253)
• Realister (N = 552)
–
–
–
–

Matematikk
Fysikk
Kjemi
Geofag

• Sykepleie (N = 2180)
• NHH – Økonomi og administrasjon (N = 274)
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Nettsteder om utdanningsvalg

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør

59

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør

60

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør
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Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør
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Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør
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Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Realfag
Sivilingeniør
Sivilingeniør

www.utog.no

www.gronnboks.no

www.finnstudie.no

www.teknovest.no

blink.dagbladet.no/utdanning/
www.denvirkeligeverden.no
www.norskindustri.no/ung

www.7etg.no
www.energiutdanning.no
www.shift.no

Mer enn 90 % har krysset av for har ikke
besøkt
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Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Sivilingeniør

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Sivilingeniør
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Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Sivilingeniør

Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Sivilingeniør
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Nettsteder om utdanningsvalg

Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Sivilingeniør

www.jobbfeber.no
www.velgriktig.no
www.utdanningsmagasinet.no
www.studiestart.no

www.utdanning.no

Mellom 80 % og 90 %
har krysset av for har
ikke besøkt

Ca. 62 % har krysset av
for har ikke besøkt
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Nettsteder om utdanningsvalg

1 2 3 4

Utvalg
• Sivilingeniør (N = 1253)
• Realister (N = 552)

≈ 90 %
Ca. antall som faktisk har besøkt sidene
Sivilingeniør (N = 125)
Realister (N = 55)
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag

N=3

Sivilingeniør

N=8

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag

N = 37

Sivilingeniør

N = 52

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag
Sivilingeniør

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden

Nettsteder om utdanningsvalg

Realfag

N = 51

Sivilingeniør

N = 82

Andel som har svart at de har blitt motivert eller
inspirert av de ganske få som har besøkt siden
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Nettsteder om utdanningsvalg

En svært liten andel av respondentene oppgir at
disse nettstedene har inspirert eller motivert deres
studievalg
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Andel som har svart ”har ikke besøkt”

Realfag
Sivilingeniør
NHH
Sykepleie
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Andel som har svart at disse sidene har inspirert
eller motivert deres utdanningsvalg
Realfag
Sivilingeniør
NHH
Sykepleie

Nettsidene til universitetene og høgskolene har betydning
for utdanningsvalg

80

81

82

83

• Har studiestedene mye å vinne på å
forbedre nettsidene sine?
• Er nettsteder om utdanningsvalg
bortkastet bruk av midler?
– Eller har nettsidene en funksjon som vi ikke
har målt her?

• Vi vil fortsette å jobbe med disse
spørsmålene!

Frafall
Camilla Schreiner
Ellen Karoline Henriksen
Camilla Nereid
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frafallsintervjuer våren 2009


3147 realister hadde oppgitt e-postadr
fikk spørsmål om de fortsatt gikk på
samme studieprogram



de som hadde sluttet, ble intervjuet
(dersom de ikke hadde byttet til et
lignende studieprogram innen realfag)



32 intervjuer gjennomført april-mai



dataene overleveres stipendiat som
ansettes på RENATE-senteret for å
studere frafall

RENATE –
Nasjonalt ressurssenter for realfagsrekruttering
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RENATE –
Nasjonalt ressurssenter for realfagsrekruttering
• Styrke bevisstheten om realfagenes
samfunnsmessige betydning
• Styrke ungdommens valgkompetanse
• Etablere og koordinere nettverk for samarbeid og
kunnskapsdeling på tvers av fagmiljøer,
utdanningssektor og arbeidsliv
• Gi råd, innspill og være diskusjonspartner for de som
jobber med realfagsrekruttering

RENATE og Vilje-con-valg
Forskningsprosjektet Vilje-con-valg utvikler
kunnskapsgrunnlag med direkte nytteverdi for
RENATEs rolle som Kunnskapsdepartementets
nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering,
derfor vil RENATE bidra med en stipendiatstilling
inn i prosjektet og i den videre spredningen av de
resultater som prosjektet kommer frem til,
vår stipendiat vil særlig se på
frafallsproblematikken, diskutere årsaker til frafall
og evaluere tiltak rettet mot frafall.
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frafall – foreløpige inntrykk fra intervjuene
(Fredrik Jensen og Camilla Lyngar)

frafall: foreløpige resultater


den store mengden matematikk i starten av
realfagsstudier er problematisk:
tidkrevende/vanskelig/kjedelig



forberedt på at det skulle være litt hardt, men
gapet mellom vgs og studiet var for stort
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jeg kunne ha klart det, men
jeg ønsker ikke å tilbringe
år på et studium jeg ikke
synes er spennende – og
som dessuten krever
masse tid og arbeid

hadde jeg vært sånn
supertalent i matte kunne
det sikkert gått greit å
fortsette, men jeg syntes
rett og slett det var, ja både
litt vanskelig, og så var det
også mest at det var veldig
kjedelig

diskusjon





kommentarer?
perspektiver som kan være
interessante å utforske
innen datamaterialet?
forslag til fortolkninger ut fra
deres kjennskap til ungdom,
utdanning og arbeidsliv?

Aftenposten,
4. juni 2009
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trekning El-Scooter
... and the winner is:

Oxana
Eide
Oxana Eide
Høgskolen
gskolen i Sørr-Trøndelag
Tr ndelag

Pause / Takk for i dag!
www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg
www.fys.uio.no/skolelab/IRIS

:

reKrutt_forsk

re:K:rutt
Realfag : Kjønn : Rekruttering
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re:K:rutt referansegruppe
NHO: Helge Halvorsen
NHO: Torill Lødemel
NHO: Tor Erik Groeng
NHO: Liv Ragnhild Teig
NHO: Margrethe Husebø
NITO: Jørn André Eilertsen
NITO: Håvard Lismoen
Tekna: Cathrine Roksvåg
Tekna: Joakim Østbye
Kunnskapsdepartementet: Joakim Bakke
Nasjonalt fak.møte for realfag: Hanne Sølna
EBL: Anne Thidemann
Norsk Industri: Kari Hoff Okstad
Norsk Teknologi: Knut Chr. Christensen
Oljeindustriens Landsforening: Thina Hagen

RENATE-senteret: Camilla Nereid
Naturfagsenteret: Anders Isnes
Naturfagsenteret: Marianne Ødegaard
Mat-nat fakultetet, UiO: Annik Myhre
Mat-nat fak., UiO: Kristoffer Barbøl Vikebak
FHF: Elisabeth Aasum
FHF: Astrid Haugslett
NHO regionalt, Buskerud: Fredrik A. Svendsen
NHO regionalt, Vestfold: Kurt Nilssen

referanse(under)grupper
• "Far og sønn"
– 13:30 NHO regional
– 13:45 Marin sektor

• "Løpende mann"
– 6 landsforeninger med Marianne Løken

• "Grubleren"
– Vilje-con-valg generelt
– Frafall
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