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Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 
 

Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2016-2017 gikk ut 1. mars i 

samtlige fylker. Til grunn for kommentarene her ligger søkingen som har foregått 

gjennom VIGO-web. Inntak til samtlige offentlige skoler gjøres gjennom denne portalen, 

mens bare noen private skoler er med i denne inntaksordningen. I 

Utdanningsdirektoratets analyser av søkertall er derfor bare offentlige videregående 

skoler inkludert.  

 

Det søkes plass til Vg1, Vg2, Vg3 og lære. Søkerne kan sette opp en prioritert liste med 

flere ønsker. Statistikken som presenteres her er en oversikt over søkernes førsteønske. 

Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i denne oversikten vil hver søker kun 

knyttes til ett fylke. For søkere registrert med flere førsteønsker, vil ønsket i hjemfylket 

teller foran andre førsteønsker. Av denne grunn vil det være forskjell på de nasjonale 

søkertallene fordelt på fylke, som publiseres på www.udir.no, og fylkenes egne søkertall. 

 

Søkerne har mulighet til å forandre på rekkefølgen på ønskene sine utover våren. Fristen 

for dette varierer fra fylke til fylke. Derfor må tallene ses på som foreløpige, og de gir 

ikke det helt riktige bildet på den endelige fordelingen av søkere til videregående 

opplæring for det kommende skoleåret. Det har også vist seg at søkertallene er noe 

høyere når førsteinntaket gjøres til sommeren. Dette er fordi fylkene også tar imot 

søknader som kommer etter søknadsfristen 1. mars. 

 

Søkertallene fra 2013, 2014 og 2015 som brukes til sammenligning for 2016, er også tall 

per 1. mars de aktuelle årene. 

 

Hovedpunkter 

- Antall søkere til helse- og oppvekstfag på Vg1 øker kraftig. 

- Søkingen til teknikk og industriell produksjon, studiespesialisering og restaurant- 

og matfag på Vg1 synker. 

- Det nye studieforberedende medier og kommunikasjon har like mange søkere 

som det gamle yrkesfaglige medier og kommunikasjon hadde på Vg1 i fjor - 

omtrent 3000. 

- Det er 1200 søkere til det nye utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur. 

- Det er snaut 300 søkere til det nye løpet medieproduksjon som ligger under 

utdanningsprogrammet design og håndverk. 

- Søkingen til brønnteknikk på Vg2 falt med 60 prosent i fjor. I år faller søkingen 

med ytterligere 67 prosent. Det er nå 120 søkere mot 890 for to år siden. 

- Antall søkere til påbygg etter yrkeskompetanse stiger kraftig, mens påbygg uten 

yrkeskompetanse har en nedgang. 

- Søkingen til videregående opplæring fortsetter å være preget av tradisjonelle 

kjønnsmønster. 

  

http://www.udir.no/
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Flere søker videregående opplæring 

Det er i år 210 651 som søker videregående opplæring i offentlige skoler. Dette er 2600 

flere enn i fjor. Økningen er størst til Vg1 og Vg3. 

 

Søkere fordelt på trinn og år    

Søkere vgo 2013 2014 2015 2016 

Søkere Vg1 75 717 74 152 74 319 75 606 

Søkere Vg2 68 004 67 466 66 295 66 850 

Søkere Vg3 46 468 47 635 47 550 48 482 

Søkere læreplass 18 122 19 285 19 868 19 713 

I alt 208 311 208 538 208 032 210 651 

 

Av de 75 600 søkerne til Vg1 har 94 prosent ungdomsrett, mens for søkere til læreplass 

er denne prosentandelen 80. 

 

Studiespesialisering er størst 

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. I 

Vg1 og Vg2 følger deretter helse- og oppvekstfag. I Vg3 er påbygging til generell 

studiekompetanse det utdanningsprogrammet som skiller seg ut med flest søkere etter 

studiespesialisering. Teknikk og industriell produksjon har flest søkere til lære. 
 

Søkere fordelt på utdanningsprogram og trinn    

Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Læreplass I alt 

BA Bygg/anleggsteknikk 4 092 4 115 0 2 795 11 002 

DH Design/håndverksfag 2 291 1 460 240 726 4 717 

EL Elektrofag 6 560 4 997 1 058 3 555 16 170 

HO Helse- og oppvekstfag 9 958 8 647 828 3 727 23 160 

ID Idrettsfag 5 507 3 971 3 681 0 13 159 

KD Kunst/design/arkitektur 1 226 0 0 0 1 226 

MD Musikk/dans/drama 2 701 2 023 1 860 0 6 584 

ME Medier/kommunikasjon (ny) 3 028 0 0 0 3 028 

MK Medier/kommunikasjon (gml) 0 2 570 1 912 103 4 585 

NA Naturbruk 1 885 1 261 509 530 4 185 

PB Påbygging 0 0 12 458 0 12 458 

RM Restaurant/matfag 1 994 1 665 0 1 097 4 756 

SS Service/samferdsel 3 450 4 553 0 2 704 10 707 

ST Studiespesialisering 27 276 26 127 25 831 0 79 234 

TP Teknikk/industriell produksjon 5 638 5 461 105 4 476 15 680 

  I alt 75 606 66 850 48 482 19 713 210 651 

 

Det er i år blitt opprettet og nedlagt utdanningsprogrammer og programområder. Disse 

vil fases henholdsvis inn og ut i løpet av de neste årene. De nye løpene har derfor søkere 

kun til Vg1, mens de gamle har søkere til Vg2, Vg3 og lære. 

Det nye studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur har i 

overkant av 1200 søkere på Vg1. Det er omtrent 300 flere enn det nå nedlagte Vg1-

programområdet studiespesialisering med formgivning. 

Medier og kommunikasjon har blitt et studieforberedende utdanningsprogram. Dette 

utdanningsprogrammet har like mange søkere som fjorårets yrkesfaglige medier og 

kommunikasjon på Vg1. 

Medieproduksjon, som er et nytt programområde på Vg1 under design og håndverk, har i 

underkant av 300 søkere. 
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Helse- og oppvekstfag øker mest 

Programområdene med størst absolutt økning i søkertall til Vg1 er helse- og oppvekstfag 

og bygg- og anleggsteknikk med henholdsvis 1145 (13 prosent) og 318 (8 prosent) flere 

søkere. Til Vg2 har helsearbeiderfag og kjøretøy sett den største økningen med 

henholdsvis 319 (10 prosent) og 312 (19 prosent) flere søkere enn i 2013. Til Vg3/lære 

har søkertallet i påbygg etter yrkeskompetanse og språk, samfunnsfag og økonomi 

steget mest med henholdsvis 832 (29 prosent) og 367 (3 prosent). 

 

Størst nedgang i søkertall til Vg1 har studiespesialisering og teknikk og industriell 

produksjon med henholdsvis 652 (2 prosent) og 628 (10 prosent). Til Vg2 har 

industriteknologi, realfag og brønnteknikk henholdsvis 383 (20 prosent), 357 (3 prosent) 

og 239 (67 prosent) færre søkere. På Vg3/lære har påbygg til generell studiekompetanse 

etter Vg2 og tømrerfag mistet henholdsvis 320 (4 prosent) og 149 (10 prosent) søkere 

fra i fjor.  

 

Det er i år søkt til 261 forskjellige programområder/lærefag. Av disse var det 16 som 

ikke hadde noen søkere i 2015, deriblant urmakerfaget, reindriftsfaget, duodjifaget og 

gipsmakerfaget.  

Samtidig er det 19 programområder/lærefag med søkere i fjor uten søkere i år, blant 

annet steinfaget, gravørfaget og taksidermistfaget. 

Det er 16 programområder/lærefag med bare én søker, og 69 programområder/lærefag 

har 10 eller færre søkere. 

 

Fallet i søkere til teknikk og industriell produksjon på Vg1 fortsetter 

Fra 2014 til 2015 sank antall søkere til teknikk og industriell produksjon på Vg1 med 800 

(11 prosent). I år synker antallet med ytterligere 600 (10 prosent). I figuren under ser vi 

hvordan søkingen til Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogrammer har endret seg fra 2007 

til 2016. Design og håndverk har hatt et jevnt fall i søkningen i hele perioden, men har 

hatt en oppgang siste år med opprettelsen av programområdet medieproduksjon. Bygg- 

og anleggsteknikk har også en økning siste år og er nå på samme nivå som i perioden 

2009-2013. Størst økning har helse- og oppvekstfag med 13 prosent flere søkere enn i 

fjor. Fra 2015 til 2016 har antall søkere økt med 1150 i dette utdanningsprogrammet. 
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Regionale forskjeller i søking til læreplass 

Andelen søkere til læreplass av det totale søkertallet er 9 prosent. Denne andelen 

varierer stort mellom fylkene. Oslo og Akershus har rundt fem prosent søkere til lærefag, 

mens Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Nordland har omtrent 12 prosent. 

 

Med 4 500 søkere, er teknikk og industriell produksjon det utdanningsprogrammet flest 

søker læreplass i. Deretter følger helse- og oppvekstfag og elektrofag med henholdsvis 

3700 og 3600 søkere. 

 

Totalt har det vært en nedgang på 150 søkere til læreplass fra i fjor til i år, men en 

økning på 1600 fra 2013 til 2016. 

 

Søkingen til påbygging til generell studiekompetanse er i endring 

Det har vært en relativt stor økning de siste årene av yrkesfaglige elever som søker 

påbygging til generell studiekompetanse. Fra 2008 til 2012 økte søkertallet til påbygg 

med 23 prosent. Deretter sank imidlertid det totale antallet søkere til påbygg frem til 

2015. I år har antallet økt igjen. Søkere til påbygg kan deles i to grupper: de som søker 

etter Vg2 og de som søker etter yrkeskompetanse.  

 

Søkere til påbygging til generell studiekompetanse        

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 9 781 10 062 10 493 10 960 10 834 10 415 9 665 9 059 8 739 

Påbygg etter yrkeskompetanse 380 665 1 043 1 165 1 622 1 766 2 303 2 887 3 719 

Påbygging totalt 10 161 10 727 11 536 12 125 12 456 12 181 11 968 11 946 12 458 

 

Den største gruppen i påbygg er de som ikke har tatt yrkeskompetanse først. Denne 

gruppen har minsket med 2200 siden 2011 og er nå langt lavere enn i 2008. Samtidig 

har gruppen med søkere som har yrkeskompetanse økt kraftig og årlig siden 2008. 

Denne gruppen utgjør nå 30 prosent av søkerne til påbygg. I 2008 utgjorde de 4 prosent 

av søkerne. Utviklingen i søkingen til påbygg kommer frem i figuren under: 
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Store kjønnsforskjeller i søkingen 

Som før, er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt 

manns- eller kvinnedominerte programmene fortsetter å være dette. Det er spesielt sterk 

overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Det nye 

programområdet medieproduksjon har ført til at flere gutter har søkt seg til design og 

håndverk, men det er fortsatt klart flest jenter på utdanningsprogrammet. Det nye 

utdanningsprogrammet kunst, design og håndverk har også stor overvekt jenter. Gutter 

dominerer i enda større grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og 

teknikk og industriell produksjon. 

 
 


