
3 Nov. 11/RE 1 

Ad Rekruttering og frafall  
 
Rekruttering til og frafall fra studiene henger til noen grad sammen. Studieprogrammer som 
rekrutterer best, dvs. har de høyeste opptakskravene, erfarer jevnt over mindre netto frafall 
enn studieprogrammer som har lavere opptakskrav. En vesentlig del av basisbevilgningene til 
instituttene følger studentene gjennom studiepoengproduksjonen. Disse bevilgningene bidrar i 
vesentlig grad til miljøenes evne til å finansiere både undervisningen og forskningen. Således 
er det åpenbart et grunnleggende problem dersom rekrutteringen faller og frafallet øker. 
Bærekraftige fagmiljøer er avhengige av god tilgang på nye talenter som evner å gjennomføre 
utdanningen og skape grobunn for videre forskning og utvikling av feltet.  

 
 

Rekruttering                  
Rekruttering til høyere utdanning er i betydelig grad en konkurranse om de beste hodene. 
Steinbach-komitéen (2008) konkluderte med at NTNU rekrutterer godt til 
sivilingeniørutdanningen, og at næringslivets behov for nye sivilingeniører imøtekommes 
tilfredsstillende. Studieprogrammene ved IME-fakultetet skulle gjerne rekruttert bedre enn 
hva tilfellet er, med andre ord hatt flere primærsøkere. Antall avgangselever fra videregående 
skole som tilfredsstiller NTNUs formelle krav til fordypning i matematikk og fysikk (R2/FYS 
1) for sivilingeniørutdanningen, er ca 6500 elever pr år. Med NTNUs tilleggskrav til minst 
karakter 4 i matematikk, reduseres antallet med ca 50%. Disse drøyt 3000 kandidatene er 
attraktive studenter for  rekruttering til bl.a. medisin, odontologi, veterinærmedisin, og 
økonomi. IKT studiene har i de senere årene tapt terreng i konkurransen om studentene med 
de foran nevnte profesjonsutdanningene som i realiteten stiller de samme opptakskrav som for 
sivilingeniør, uten at realfagene matematikk og fysikk er vesentlige ingredienser i de 
respektive studiene.  Det kan synes som om de fleste ungdommer i den gruppen vi rekrutterer 
fra, har en positiv assosiasjon til for eksempel en leges arbeidsoppgaver og status. IKT 
ingeniørenes arbeidsfelt og status er sannsynligvis mer uklare og blir ikke tilsvarende positivt 
oppfattet.  

 
I denne konkurransesituasjonen er således profilering og merkevarebygging av 
studieprogrammene viktige oppgaver som krever vedvarende og økt innsats og 
oppmerksomhet fra instituttenes side i tiden som kommer. Samtidig er det utfordrende og 
krevende å nå fram med et klart og nøkternt budskap overfor uinnvidd ungdom om hva disse 
fagfeltene representerer og alle karrieremulighetene som ligger der. Det antas at mange ulike 
jobbmuligheter, som faktisk disse studiene åpner for, oppfattes som positivt. Dette budskapet 
mener vi gjerne kan formidles fra næringslivet som kjenner arbeidsoppgavene best, og vet hva 
de ønsker å ta i bruk av ny teknologi. Næringslivet kan og bør vise fram mulighetene og 
arbeidsoppgavene for sivilingeniører. Næringslivsringene som er/blir etablert ved fakultetet, 
vil arbeide med rekrutteringstiltak ved bl.a. å bidra til å eksponere bedriftenes behov for 
nyutdannede sivilingeniører i et bredt spekter av spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.  

 
Læringsstedets og studiets omdømme er sannsynligvis det viktigste  moment i 
rekrutteringsarbeidet. Høye opptakskrav trekker til seg de beste studentene, også de som ikke 
er spesifikt interessert i fagfeltet i utgangspunktet. Befinner man seg i en prestasjonskultur, 
kommer gjerne faginteressen som en følge av inspirerende omgivelser og egne gode faglige 
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prestasjoner. Entusiastisk fagmiljø, oppdatert studieplan, relevant fagtilbud i forhold til 
arbeidslivet, internasjonale forskningskontakter, samt engasjerte og engasjerende forelesere er 
alle elementer som bidrar til godt omdømme av et studium.   
 
Rekruttering av flere jenter til studiene står nødvendigvis høyt på prioriteringslisten over 
arbeidsoppgaver i forhold til rekruttering. Her har det vært lagt ned betydelig innsats ved 
fakultetet gjennom de årlige arrangementene Jenter og data, og Elektronikk- og 
kybernetikkdagene, som har vært avholdt årlig ved NTNU på nyåret, og som har henvendt seg 
spesielt til realfagsinteresserte unge kvinner i videregående skole. Samtidig med at det er 
ønskelig å øke andelen kvinnelige studenter er det formodentlig selvfølgelig at vi også ønsker 
å rekruttere flere unge menn til våre studier.    

 
Studentene som rekrutteres inn, bør informeres om at dette er et krevende studium som 
innebærer stor arbeidsinnsats over 5 år. Denne informasjonen må ikke underkommuniseres. 
Det må være et mål at opptakskravene skjerpes, det er i seg selv et bidrag til å øke både 
tilstrømningen og  gjennomføringsevnen til studiene.  

Eksisterende rekrutteringstiltak som: Deltakelse og synliggjøring av studieprogrammene ved 
utdanningsmesser; Besøk ved videregående skoler/skolebesøk ved Instituttene; Jentedagen, 
som er et fellesarrangement (november 2011) med andre siv.ing. programmer hvor 250 unge 
jenter fra videregående skoler fra hele landet møter ulike studieprogrammer, er et spennende 
prosjekt.  Nye tiltak må også forsøkes. Hva med å benytte sosiale medier i 
rekrutteringssammenheng? Man kan også vurdere om bevisst bruk av media for synliggjøring 
og profilering skal tas i bruk, gjerne i samarbeid med næringslivsnettverk.  
 

Frafall 
Det er en uakseptabel situasjon både ressurs- og omdømmemessig at frafallet fra noen 
studieprogram ved IME er rundt 40% som situasjonen tilsynelatende1 er (ref figur 1), selv om 
dette er typiske tall også ved andre studieprogrammer ved NTNU og andre europeiske 
universiteter vi ønsker å sammenligne oss med. Frafallet skjer i hovedsak i løpet av de to 
første årene. Dvs at tiltakene for å snu denne situasjonen må settes inn alt i 1. og 2. semester. 
Første semester er for alle de nye studentene et møte med en ny læresituasjon som for de 
fleste innebærer nødvendigheten av betydelig større innsats for å henge med i fagene enn hva 
de har erfaring for fra videregående skole. Møtet med matematikken på universitetsnivå er for 
mange problematisk. Det bemerkes at NTNUs økte opptakskrav i faget matematikk fra 
videregående skole, fra karakteren 3 til 4, synes kanskje å ha redusert strykprosenten i 
matematikk ved sivilingeniørutdanningen noe ved enkelte studieprogram. Ikke desto mindre 
har de siste seks årene vist mellom 20 og 40% stryk i Matematikk 1 blant 1.klasse studentene 
ved IKT instituttene ved fakultetet (ref figur 2).  

Instituttene arbeider med å avklare årsakene til at så vidt mange slutter, og dette bildet er 
sammensatt. Majoriteten av de studentene som registreres som overflyttet, flytter innen 
NTNU til et annet siv.ing. program. Interne undersøkelser ved to av studieprogrammene våre 
(Kommunikasjonsteknologi og Teknisk kybernetikk) tyder på en korrelasjon mellom svake 

                                                
1 Datagrunnlaget for den grafiske framstillingen i figur 1 er beheftet med usikkerhet. En detaljert gjennomgang 
av tallmaterialet for KOMTEK (v/ Laurent Paquereau) viser at ca 20% av studentene som er blitt registrert som 
”sluttet” eller ”overflyttet” faktisk ikke startet studiene i 1. semester. Således viser sannsynligvis figur 1 et noe 
pessimistisk bilde av situasjonen. 



3 Nov. 11/RE 3 

karakterer og frafall i de to første semestrene. Dette er ikke uventet; svake studieprestasjoner 
virker demotiverende. Erfaringer fra NT fakultetet tyder på at relativt moderate tiltak som økt 
tilgang på studentassistenter har gitt god uttelling i form av bedre resultater.  Også IME 
fakultetet bør vurdere slike særlige tiltak, som økt tilgang på studentassistenter og trening i 
studieteknikk for å forbedre kunnskapsnivået i Matematikk 1.  

 
Undersøkelsen ved Kommunikasjonsteknologi har ikke vist klar sammenheng mellom  den 
individuelle studentenes opptakspoeng og tendensen til å slutte/flytte til annet program. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 1. Frafall i prosent (2005 – 2010) ved studieprogrammene ved IME samt ved 
studieprogrammene Fysikk og matematikk og Bygg- og miljøteknikk ved hhv NT og 
IVT fakultetene (kilde: Samordna opptak). Registrering av data foretatt mars 2011, 
dvs at for årene 2009 og 2010 vil frafallsandelen øke i forhold til hva figuren viser.  

 

Uavhengig av underliggende årsaker, ligger det en sannsynlig gevinst i å realitetsorientere og 
motivere studentene på et tidlig stadium i studiet.  Næringslivsnettverkene som etableres ved 
fakultetet, har her en av sine viktigste oppgaver ved å bidra til en positiv endring i tendensen 
til tidlig frafall. Målsettingen er på kort sikt å halvere frafallet fra dagens nivå og på lengre 
sikt øke gjennomføringsgraden til å ligge stabilt på  85-90%.  Nettverkene skal skape 
møteplasser hvor 1. og 2. års studentene vil møte engasjerte representanter for framtidige 
arbeidsgivere som både kan fortelle at fagene er relevante for senere jobb og at dette studiet 
gir mange ulike spennende karrieremuligheter.    
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 Det er tegn som tyder på at studieprogram med relativt lave opptakskrav blir benyttet av en 
del studenter som inngangsbillett til program med høyere opptakskrav. Overgang søkes gjerne 
i løpet av de to første semester. Dette er en mulighet til overgang som ved nåværende praksis 
innebærer få eller ingen hindringer så sant det skjer i 1. eller 2. semester og mottakende 
studieprogram har ledige studieplasser. Det er mulig å søke overgang til annet studieprogram 
hvert semester. Reglementet for overgang mellom studieprogram finnes i Forskrift om opptak 
til studier ved NTNU , §30 og 31. Det bør vurderes om dette er en hensiktsmessig praksis 
innen NTNU, eller om det burde håndteres mer restriktivt.     
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 2. Strykprosent i Matematikk 1 (2005 – 2010) ved studieprogrammene ved IME 
samt ved studieprogrammene Fysikk og matematikk og Bygg- og miljøteknikk ved hhv 
NT og IVT fakultetene (kilde: Samordna opptak) 

 


