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Vekst i utdanningssystemet
Per Olaf Aamodt, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU)
og Nils Martin Stølen, Statistisk sentralbyrå (SSB)

Innledning
I denne artikkelen vil vi ta et tilbakeblikk
på den norske utdanningshistorien og
rette søkelyset mot det mest iøynefallen-
de trekket: den sterke veksten over de
siste 50 årene. Vi vil i første avsnitt bare
gi et kortfattet tilbakeblikk på hovedtrek-
kene siden midt på 1950-tallet. Den
tidsmessige avgrensingen er i noen grad
styrt av tilgangen på sammenliknbare
data. Hovedvekten i artikkelen er lagt på
å drøfte utviklingen og veksten i høyere
utdanning i den siste 20-årsperioden,
både fordi dette representerer interes-
sante trekk, og fordi de mer langsiktige
endringene tidligere er behandlet av
Monsen (1993). Utviklingen i høyere
utdanning blir først belyst gjennom end-
ringene i antall studenter samlet og tallet
på nye studenter. Avslutningsvis drøfter vi
hvilke konsekvenser denne veksten får
for tilbudet av høyere utdannet arbeids-
kraft fram mot 2030.

Utviklingen gjennom 50 år
Gjennom de siste 50 år har utdannings-
sektoren gjennomgått en rekke dyptgri-
pende endringer, men de mest iøynefal-
lende er vekst og reformer (Monsen
1993). I løpet av denne perioden har
Norge utviklet seg fra et utdanningsfattig
til et utdanningsrikt samfunn. I de første

årene etter 2. verdenskrig var det gjen-
oppbygningen av landet som ble priori-
tert: alle ledige hender trengtes, og ut-
danning ble ikke spesielt prioritert. Men
allerede midt på 1950-tallet endret dette
seg. De første reformene gjaldt grunnsko-
len, og spesielt er utbyggingen av den 9-
årige skolen viktig. Overgangen fra 7-årig
til 9-årig grunnskole som ble overlatt til
den enkelte kommune, fant sted gradvis
fra 1960, og var fullført før 1975. I den
sammenheng ble den tidligere realskolen
erstattet av ungdomsskoletrinnet.

Figur 1 viser at fra et samlet elev- og
studenttall på vel 550 000 i 1955 økte

Figur 1. Elever og studenter. 1955-2000
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antallet jevnt, passerte 800 000 i 1975,
og kom opp i 1 million i 2000. Utviklin-
gen i perioden 1955 til 1975 viser klart
effektene av innføringen av 9-årig skole.
Etter en rask vekst på det videregående
trinnet på 2. halvdel av 1950-tallet gikk
elevtallet på dette nivået tilbake, men
økte tilsvarende på grunnskoletrinnet
etter hvert som ungdomstrinnet erstattet
realskolen. Etter at reformen var ferdig
utbygd i hele landet fortsatte så elevtall-
ene på videregående trinn å øke igjen, for
så å bli redusert etter 1990 som følge av
synkende ungdomskull. Også elevtallet i
grunnskolen sank etter 1980, mens den
kraftige veksten mellom 1995 og 2000
skyldtes at seksåringene begynte på
skolen i forbindelse med Reform 1997.
En tredje større reform var etableringen
av høgskolesektoren fra 1970, der det
dels ble etablert nye institusjoner (dis-
triktshøgskoler) og dels skjedde en opp-
gradering av allerede eksisterende tilbud
(lærerskoler, tekniske skoler). I figuren
har vi regnet disse utdanningene som
høyere utdanning også før 1970. Blant
større utdanningsreformer bør også
Reform 94 i videregående opplæring
nevnes. Denne reformen gav en lovfestet
rett til videregående opplæring, og dess-
uten ble strukturen endret for å bedre
gjennomføringen (jf. artikkelen til Mar-
kussen og Aamodt om gjennomstrømning
i utdanningssystemet). Siden de aller
fleste 16-åringene begynte i videregående
opplæring allerede før Reform 94, kan
ikke effekten avleses i statistikken for
denne aldersgruppen. Men andelen av
17- og 18-åringene i videregående opp-
læring økte som følge av denne reformen.

Tallet på personer under utdanning av-
henger i betydelig grad av størrelsen på
de aktuelle aldersgruppene. I Norge har
det etter 1945 vært betydelige svingnin-
ger i fødselstallene. Etter en topp i 1946

lå fødselstallet på et temmelig stabilt nivå
mellom 60 000 og 64 000 helt fram til en
ny topp på rundt 67 000 mellom 1965 og
1969. Tallet sank så raskt til bare litt over
50 000 i 1977, og forble på dette nivået
til en ny vekst til rundt 60 000 på slutten
av 1980-tallet.

Siden alle barn går i grunnskole, og etter
hvert også nesten alle begynner i videre-
gående opplæring, vil kapasiteten i disse
skoleslagene bli mye sterkere berørt av de
demografiske svingningene enn høyere
utdanning. I høyere utdanning er sam-
menhengen naturlig nok mindre direkte,
både fordi andelen som begynner i høye-
re utdanning er langt lavere enn i videre-
gående opplæring, og fordi studentene er
spredt over et mye bredere aldersintervall
enn elevene i grunnskolen og videregåen-
de opplæring. Men når antall 19-åringer
synker med over 25 prosent fra slutten av
1980-tallet til midt på 1990-tallet, skal
det mye til om ikke dette får konsekven-
ser i form av svakere tilstrømning til
høyere utdanning.

Figur 2 viser hvordan størrelsen på al-
dersgruppene 16, 19 og 24 år har endret

Figur 2. Befolkningen i utvalgte aldersgrupper.
1971-2001
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seg gjennom de siste 30 årene, og hvor-
dan endringene i fødselstallene reflekte-
res. Antall 16-åringer som er den alders-
gruppen de nye elevene i videregående
opplæring normalt rekrutteres fra, økte
kraftig fra midten av 1970-tallet, nådde
en topp på andre halvdel av 1980-tallet,
for så å synke kraftig. Antall 19- og 24-
åringer, som representerer noen av al-
dersgruppene i høyere utdanning, viser
tilsvarende mønster, men faseforskjøvet
med et tilsvarende antall år. Figuren
peker i retning av at tilgangen på nye
studenter kunne ventes å avta fra rundt
1990 og ut mot 2000. Som vi kommer
tilbake til, viser den aktuelle utviklingen
et ganske annerledes resultat.

I figur 3 har vi framstilt utviklingen fra
1962 i andelene av årskullene som er
under utdanning på fire alderstrinn, 15,
16, 19 og 24 år. For alderstrinnene 19 og
24 år er det ikke gjort noe skille mellom
de som er i videregående og de som er i
høyere utdanning. Vi ser igjen effekten av
innføringen av 9-årig skole som førte til
at andelen av 15-åringer i utdanning kom
opp i 100 prosent i løpet av 1970-tallet.
Også andelen for 16-åringene steg jevnt

og sikkert for så å stabilisere seg på ca.
95 prosent etter 1990. Også for de to
eldste aldersgruppene skjedde det en
vekst, men for 19-åringene var det først
en stagnasjon fra rundt 1970, noe som
henger sammen med en økende tendens
til å utsette studiestarten etter avsluttet
videregående opplæring. Fra slutten av
1980-tallet skjedde det så en kraftig vekst
i utdanningsandelen for 19-åringer, etter
hvert også for 24-åringene. Dette falt
sammen med den kraftige veksten i
høyere utdanning i denne perioden, noe
som er tema for hoveddelen av denne
artikkelen.

I takt med økningen i elev- og studenttal-
lene økte også ressursene til utdannings-
formål. Offentlig sektors forbruk til ut-
danning økte fra 2 til 5 prosent av brutto-
nasjonalproduktet fra 1950 til 1970, og
har siden ligget på mellom 5 og 5,5 pro-
sent. Hele tida etter 1950 har utgiftene til
utdanning ligget høyere enn utgiftene til
helsevesenet, og etter 1960 har forbruket
også vært høyere enn forsvarsutgiftene
(Monsen 1993).

Den enorme veksten i utdanning etter
1950 er ikke noe spesielt for Norge, men
har funnet sted i alle industrialiserte land
omtrent parallelt. Det ligger et komplekst
sett av årsaker bak utviklingen: økte
kompetansekrav i et arbeidsliv i takt med
stadig mer avansert teknologi, interessen
for å ta utdanning har økt både fordi
utdanning er blitt stadig viktigere for
sjansene i arbeidslivet og på grunn av
velstandsøkningen, og ikke minst har
veksten vært påskyndet og lagt til rette
for gjennom politiske prioriteringer.
Samtidig har utdanningsveksten påvirket
utviklingen i samfunn og arbeidsliv i
betydelig grad. Det faktum at stadig flere
tilbringer stadig flere år i utdanning har
mange viktige konsekvenser. Mens

Figur 3. Elever og studenter i prosent av alders-
gruppen. 1962-2000
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flertallet av de unge som forlot folkesko-
len som 14-åringer på 1950-tallet gikk
direkte ut i jobb, og et mindretall gikk
videre til realskole, gymnas og høyere
utdanning, begynner i dag nesten alle i
videregående opplæring, og om lag halv-
parten i høyere utdanning (Aamodt
1996). Mens det var bruk for de aller
yngste i arbeidslivet for 50 år siden, er
det ordinære arbeidslivet i dag mer eller
mindre  stengt for de unge under 20 år.
Dette fører til færre yrkesaktive år, og
spesielt den økte deltakingen av kvinner i
utdanning bidrar til at familieetablering
og barnefødsler utsettes.

Veksten i høyere utdanning på 1990-
tallet: årsaker og konsekvenser

Samlet studenttall
På siste halvdel av 1980-tallet pekte de
fleste fakta i retning av stagnasjon og
kanskje tilbakegang i høyere utdanning.
Dette hadde blant annet sammenheng
med at ungdomskullene nådde en topp,
og ville gå sterkt ned i løpet av første
halvdel av 1990-tallet. Det var heller
ingenting som tydet på at de unges inter-
esse for høyere utdanning var økende.
Tvert om førte høykonjunkturen – ofte
omtalt som "jappetida" – til at det var lett
å få jobb uten mye utdanning, og at
langvarige studier ble betraktet som lite
lønnsomme. Det var derfor atskillig be-
kymring for sviktende søkning til høyere
utdanning, og spesielt til studier på ho-
vedfagsnivå og til studier rettet inn mot
helse- og sosialsektoren, skole og barne-
hage. Hernesutvalget, som presenterte sin
innstilling sommeren 1988, antok likevel
at kapasiteten i høyere utdanning måtte
økes til 105 000 i 1995. Allerede da
Stortingsmelding nr. 40 (1990-91) ble
lagt fram, ble det konstatert en sterk
økning i søkningen til høyere utdanning.

Ut fra visse forutsetninger ble det anslått
at det kunne bli behov for 130 000-
150 000 studieplasser innen 1995, og at
dette ville dekke behovet for resten av
tiåret. Følgende regnestykke ble i noen
sammenhenger brukt som en illustrasjon:
Sett at årskullene i studieaktiv alder
ligger på 60 000. Det forutsettes at halv-
parten av disse starter i høyere utdan-
ning, og at studentene i gjennomsnitt "tar
ut" fem års studietid. Dette regnestykket
gir et behov for 150 000 studieplasser.
Alle disse forutsetningene la inn høye
anslag: Årskullene gikk i realiteten ned
under 55 000 i en periode, studiefrekven-
sen ble på det tidspunktet beregnet til å
passere 30 prosent, og et gjennomsnittlig
antall studieår på fem er et høyt tall,
siden de fleste studentene befant seg i
høgskolene med 3-4 års studier, og man-
ge universitetsstudenter avsluttet før de
kom så langt som til hovedfagsnivået.

Siden alle disse faktorene ble beregnet ut
fra høye estimater, framstod derfor en
kapasitet på 120 000 studieplasser som
mer realistisk. En kapasitet på 150 000
ville også gi rikelig rom for studenter i
etter- og videreutdanning, og burde på
alle måter representere et øvre realistisk
anslag for studenttallet fram mot tusen-
årsskiftet.

Rundt 1988-1989, mens de fleste spå-
dommer, bekymringer og indikasjoner
pekte i retning av stagnasjon i høyere
utdanning, fikk vi en kraftig økning i
tilstrømningen. Omslaget skjedde så brått
at de statistiske "lyttepostene" som nød-
vendigvis trenger litt tid til å registrere
endringer, ikke fanget det opp. Det er
neppe tilfeldig at dette skjedde samtidig
med at konjunkturene endret seg i nega-
tiv retning og med en sterk vekst i ar-
beidsledigheten. Veksten i studenttallene
som ble registrert utover på første halvdel
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av 1990-tallet, gjorde at måltallene fra få
år tilbake framstod som nærmest komis-
ke. Måltallet fra Hernesutvalget på
105 000 for 1995 var passert allerede i
1988, samme år som utvalget la fram sin
innstilling. I 1995 hadde studenttallet
nådd 176 000, og til tross for en viss
demping av veksten, hadde tallet i 2000
passert 190 000 ved norske læresteder. I
tillegg ble også tallet på studenter i utlan-
det fordoblet fra 7 000 i 1990 til 14 000 i
2000. I forhold til regnestykket foran er
det øvre anslaget passert med 50 000 når
vi regner med studenter i utlandet. Dette
viser at enten ble studiefrekvensen og
studielengden klart undervurdert (års-
kullenes størrelse gir lite rom for usikker-
het), eller at en slik forenklet modell ikke
er egnet til å beregne antall studieplasser.

Figur 4 viser at det har vært en relativ
jevn vekst i det samlede studenttallet
over hele perioden etter 1980, men for-
delingen av veksten mellom universiteter
og høgskoler har variert ganske mye.
Fram til slutten av 1980-tallet var
studenttallet ved universitetene temmelig
stabilt, og hadde holdt seg på et nivå
rundt 40 000 helt fra midt på 1970-tallet.
Da søkningen til høyere utdanning økte
kraftig fra 1988, var det universitetene

som hadde størst fleksibilitet til å ta inn
flere studenter, og de fleste studiene
hadde ikke noen streng adgangsbegrens-
ning. Med en undervisningsform preget
av store forelesninger og mye selvstudier
kunne de organisere et tilbud til et raskt
økende studenttall. I det minste gjaldt
dette studier der kapasiteten i liten grad
var begrenset av laboratorieplasser eller
annet teknisk utstyr. Dermed ser vi at
universitetenes studenttall vokste raskest
i perioden fra 1988 til midt på 1990-
tallet, for deretter å flate ut igjen.

Det faktum at veksten i den første perio-
den hovedsakelig skjedde ved universite-
tene skyldtes først og fremst at det var
her det var enklest å utvide kapasiteten
raskt, og ikke nødvendigvis fordi dette
var i tråd med arbeidsmarkedets behov
eller søkernes interesser. I denne perio-
den ble myndighetene kritisert for ikke å
kunne tilby studieplass til enda flere,
mens få reiste spørsmål om denne raske
utviklingen var ønskelig. Og selv om den
nesten eksplosive veksten ved en del
universitetsstudier utvilsomt skapte bety-
delige pressproblemer, var tilgangen på
økte ressurser og flere studenter også
kjærkommen etter mange år med tilnær-
met stillingsstopp.

Likevel ble det temmelig klart at en vide-
reføring av det høye studenttallet kunne
føre til overskudd av høyere utdannet
arbeidskraft. I framskrivinger fra Statis-
tisk sentralbyrå basert på studie
tilbøyelighetene fra 1993 (se Stølen,
1999) ble det påvist at de høye student-
tallene særlig ville gi et klart overskudd
av samfunnsvitere, men også for jurister
og humanister. Både av hensyn til søker-
nes interesser og for å unngå framtidige
ubalanser i arbeidsmarkedet var det
hensiktsmessig å vri veksten i sterkere
grad mot høgskolesektoren, og

Figur 4. Studenter. 1980-2001

0

50000

100000

150000

200000

250000 Utenlands
Høgskole

Universitet

200019981996199419921990198819861980

Utenlands

Høgskole

Universitet

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB).



Vekst i utdanningssystemet Utdanning 2003

74

opptakskapasiteten i både lærer- og
helsefagene ble etter hvert økt kraftig. I
noen år etter 1990 falt dermed økningen
i studenttallet omtrent likt på universite-
ter og høgskoler. Men etter 1995 ser vi at
veksten i sin helhet kom i høgskolesekto-
ren, mens studenttallet ved universitete-
ne først gikk litt ned, for deretter å flate
ut og stabilisere seg på rundt 80 000.

Det var på ingen måte gitt at den økte
søkningen til høyere utdanning nødven-
digvis skulle føre til at kapasiteten ble
ekspandert, men ikke minst på bakgrunn
av høy arbeidsledighet blant ungdom
valgte Stortinget og Regjeringen å forsø-
ke å imøtekomme den økte etterspørselen
etter studieplasser. Ekspansjon i høyere
utdanning ble bevisst brukt som et ar-
beidsmarkedspolitisk virkemiddel, noe
som i ettertid kan karakteriseres som
relativt vellykket (Try 2000).

Fra et toppunkt i 1994, da antall søkere
var nærmere 110 000, avtok søkningen til
høyere utdanning kraftig, blant annet
fordi søkerkøen gradvis ble avviklet og
det ble bedre balanse mellom søkere og
studieplasser. Rundt 2000 hadde søkertal-
let kommet såpass langt ned at enkelte
studier og læresteder fikk problemer med
å fylle kapasiteten, og på ny oppstod en
viss frykt for sviktende søkning. På tross
av dette vokste det samlede studenttallet
hele tida.

Kvinnerevolusjon i høyere utdanning
Tradisjonelt har det vært en kraftig over-
vekt av menn blant studenter i høyere
utdanning, men under den veksten som
startet rundt 1960 ble kvinnene gradvis
sterkere representert. Ved starten på den
perioden vi her belyser, i 1980, var det
fortsatt flertall av menn. Kvinnene utgjor-
de 47,5 prosent av studentene, men
allerede i 1986 var det nesten nøyaktig

like mange kvinner som menn i høyere
utdanning. I perioden fra midt på 1970-
tallet og fram til midten av 1980-tallet
var antall mannlige studenter nesten helt
stabilt, kvinner stod for hele veksten. I
den sterke vekstperioden fra 1988 til
midt på 1990-tallet økte også antallet
mannlige studenter, men antallet kvinner
økte mye sterkere. Etter 1994 har så
veksten i antallet mannlige studenter
stoppet opp igjen (det var en viss økning
igjen fra 2000 til 2001), og igjen er det
kvinnene som utgjør veksten. I 2001 var
andelen kvinner blant studentene dermed
kommet opp i hele 59,4 prosent. Over en
tidsperiode på bare 20 år er dette en
dramatisk endring. For en mer detaljert
gjennomgang og drøfting av kjønnsfor-
skjellene i utdanning vises til artikkelen
til Arnesen og Støren.

Vekst i elev- eller studenttallene vil ofte
bli forbundet med at underrepresenterte
grupper tar innpå de andre. Dette var da
også tilfellet fram til midt på 1980-tallet
da kvinner ble like sterkt representert i
høyere utdanning som menn, men siden
da har veksten gitt en stadig sterkere
overvekt av kvinner. Kanskje en fortsatt
vekst heretter krever at menn må ta igjen

Figur 5. Studenter, etter kjønn. 1980-2001
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kvinnenes forsprang? En slik betrakt-
ningsmåte innebærer imidlertid at kvin-
nenes deltaking i høyere utdanning er i
ferd med å nå et metningspunkt, og slike
metningspunkt kan være vanskelige å få
øye på.

Endringer i fagvalg
I tillegg til å belyse utviklingen etter
kjønn og institusjonstype, vil vi også ta
for oss utviklingen på de ulike fagområ-
dene. Det vil bare være mulig å gjøre
dette på et relativt aggregert nivå. Fordi
fagområdene er ulikt representert i uni-
versiteter og høgskoler, og dessuten
innebærer noe ulike typer studier, presen-
terer vi utviklingen for de to institusjons-
typene separat. Vi velger å presentere
utviklingen i absolutte tall, men vil i
tillegg også angi hvordan den relative
fordelingen mellom fagområdene har
endret seg.

Figur 6 viser at alle fagområdene har hatt
en vekst i antall studenter i perioden. I
den sterke vekstperioden mellom 1988 og
1995 kom en svært stor del av veksten
ved de humanistiske og samfunnsfaglige
studiene. Det er her vi finner de typisk

"løst" organiserte studiene som det var
relativt enkelt å øke kapasiteten i, men
også i naturvitenskapelige fag, tekniske
fag og i helsefag (vesentlig medisin) var
det vekst i denne perioden. Etter 1995 er
det særlig studenttallet i humanistiske fag
som har gått tilbake. Men i denne perio-
den der det samlede tallet på universi-
tetsstudenter har stagnert, har også
tallene i fagområdene utenom humaniora
stått noenlunde stille. Unntaket er medi-
sin som har fortsatt å vokse også i den
siste perioden.

Den relative fordelingen av studenter
etter fagområde er kanskje mer stabil enn
man ville tro, selv om det har skjedd en
del svingninger i perioden. De humanis-
tiske fagene hadde en andel på ca. 33
prosent i 1980, sank så til rundt 26 pro-
sent fra 1985 til 1987, og økte deretter
raskt til et nivå på 33 prosent igjen – en
andel fagområdet beholdt helt fram til
1998. Andelen har så sunket til 28 pro-
sent i 2001. Samfunnsfag økte fra 22
prosent i 1980 til 27 prosent i 1985, og
har hele perioden hatt en stabil andel på
dette nivået. Naturvitenskap og teknologi
hadde om lag 30 prosent av studentene

Figur 6. Studenter ved universiteter, etter fagfelt. 1980-2001
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på annen halvdel av 1980-tallet, men
andelen sank så gradvis til et nivå på
22 prosent i 1997, for deretter å stige litt
til 24 prosent. Medisinske fag hadde i
1980 ca. 10 prosent av studentene, der-
etter avtok andelen til rundt 6 prosent på
første halvdel av 1990-tallet, for så å øke
til 10 prosent igjen i 2001.

I høgskolesektoren var den tidligste
perioden preget av en voldsom vekst i
antall studenter i økonomisk-administra-
tive fag. Siden midt på 1980-tallet har
imidlertid antall studenter i dette fagom-
rådet vært relativt stabilt, men hele tida
med en viss økning. De to fagområdene
som har hatt en sterk og jevn vekst,
spesielt etter 1990 er lærerutdanning
(både allmennlærer- og førskolelærerut-
danning), samt utdanning innenfor helse-
og sosialfag. Veksten i lærerutdanningen
må også sees på bakgrunn av at allmenn-
lærerutdanningen i løpet av perioden ble
utvidet fra tre til fire år. Etter 1990 er det
spesielt helsefag, og i særdeleshet syke-
pleierutdanningen, som har hatt en sterk
vekst. Denne veksten har pågått konti-
nuerlig i hele perioden. Også naturfag/
teknologi – i hovedsak gjelder dette

ingeniørutdanning – har også vokst hele
tida, men betydelig svakere.

Den relative fordelingen etter fagområde
preges naturlig nok av den sterke veksten
i økonomisk-administrative fag fra 1980
til 1986. Dette faget økte sin andel av
høgskolestudentene fra 10 til 36 prosent i
disse årene. Mye av denne veksten skjed-
de i private institusjoner, og det var i
denne perioden at BI hadde en sterk
ekspansjon. Med denne sterke veksten i
ett fagområde sank selvsagt andelen av
studentene i alle andre fagområder tilsva-
rende fram til 1986. Fra toppnivået på
om lag 35 prosent av høgskolestudentene
på andre halvdel av 1980-tallet har de
økonomisk-administrative fagenes andel
sunket og stabilisert seg stort sett på et
nivå som er mer enn 10 prosentenheter
lavere – ca. 23 prosent. Lærerutdannin-
gen økte sin andel fra 22 prosent i 1986
til 28 prosent i 1997, deretter gikk ande-
len noe ned til 24 prosent. For helsefag-
ene var det en tilsvarende utvikling, men
noe tidsforskjøvet. Fra et stabilt nivå på
rundt 18 prosent fram til 1986 økte
helse- og sosialfagene deretter sin andel
opp til 25 prosent i 2001. De naturviten-
skapelige og tekniske fagene lå på nesten

Figur 7. Studenter ved høgskoler, etter fagområde. 1980-2001
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nøyaktig samme nivå som helse- og
sosialfagene i perioden 1986 til 1991,
men deretter ble andelen redusert til
14 prosent i 1996. Etter det har andelen
igjen kommet opp på det opprinnelige
16-17 prosent.

Det har vært stort fokus på at ungdom-
men svikter de tekniske og naturvitenska-
pelige studiene, og også at disse fagene
har stått svakere i Norge enn i mange
andre land. I hvilken grad har perioden
etter 1980 vært preget av det mye omtal-
te fenomenet "swing away from science"?
Svaret avhenger litt av hvilken betrakt-
ningsmåte vi bruker. I absolutte tall har
også dette fagområdet hele tida fått flere
studenter, men ikke flere enn at fagområ-
det omtrent har opprettholdt sin relative
andel. Ved universitetene har andelen
vært stabil helt siden slutten av 1980-
tallet, men en god del lavere enn i perio-
den 1985-1988. Ved høgskolene var
andelen stabil fram til tidlig på 1990-
tallet, deretter sank andelen til et bunni-
vå i 1996, for så å stige igjen til litt under
nivået fra 1986. En kan kanskje derfor si
at snarere enn rekrutteringssvikt har
utviklingen vært preget av at andre fag-
områder enn de naturvitenskapelige og
tekniske fagene har økt sterkere de siste
20 åra. Vi har imidlertid ikke berørt
endringene innenfor dette brede fagom-
rådet, og situasjonen fortoner seg kanskje
annerledes dersom man ser på basalfag
som for eksempel matematikk og fysikk.

Fordelingen av studenter på fagområder
over tid reflekterer både studentenes
prioriteringer og hvordan de ulike studie-
tilbudene har blitt dimensjonert. Med
unntak for enkelte profesjonsrettede
studier har den framtidige etterspørselen
etter arbeidskraft vært tillagt liten vekt i
dimensjoneringen av studietilbudene, og
tiltroen til bruken av arbeidsmarkeds-

prognoser i styringen av utdannings-
kapasiteten har vært relativt liten etter
1980 (Aamodt 1999). For generalistpre-
gede studier som retter seg inn mot et
bredt spekter av yrker er det neppe pro-
blematisk å legge søkningen til grunn for
dimensjoneringen. For de mer profesjons-
rettede utdanningene, og spesielt for
utdanninger med høye utgifter per stu-
dieplass, er det derimot mer hensiktsmes-
sig å legge større vekt på framtidige
behov for arbeidskraft.

Nye studenter 1985-2000
Det samlede studenttallet vil til enhver
tid være bestemt av den årlige tilstrøm-
ningen og avgangen. Avgang betyr her
både de som fullfører og de som avslutter
uten noe endelig eksamen, eventuelt med
en eller flere deleksamener. Den årlige
tilgangen omfatter både nye studenter og
en rekke studenter som kommer tilbake
etter et kortere eller lengre avbrudd i
studiene. Vi skal ikke ta for oss alle disse
årlige bevegelsene, men bare se på tilgan-
gen av nye studenter, definert som stu-
denter som ikke tidligere har vært regist-
rert i noen del av høyere utdanning.
(Begrepet "ny student" ved den enkelte
institusjon eller studium vil i tillegg om-
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fatte studenter som tidligere har vært ved
et annet lærested eller studium.)

Når det skjer endringer i rekrutteringen
til høyere utdanning, enten i størrelsen
på årskullene eller i studietilbøyelighet,
vil disse endringene først slå ut i antall
nye studenter. En endring for et enkelt
kull nye studenter vil bare langsomt
forplante seg i det totale studenttallet.

Vi har i denne oversikten begrenset oss til
perioden mellom 1985 og 2000, fordi
tallet på nye studenter i 1980 ikke er helt
sammenliknbart, og fordi vi ikke får med
oss alle de nye studentene i 2001. Også
tallet for 1985 er noe for lavt. Vi ser av
figur 8 at antall nye studenter økte rela-
tivt raskt fra et nivå rundt 25 000 i 1986
til vel 34 000 i 1989, deretter flater tallet
ut litt, for så å stige forholdsvis langsomt
fram til 2000.

Det samlede studenttallet økte spesielt
raskt fra 1988 til 1992. Den årlige tilvek-
sten var ca. 15 000 i 1989, 9 000 i 1990,
10 000 i 1991 og 13 000 i 1992. Det
virker selvmotsigende at vi finner så sterk
vekst i samlet studenttall i en periode der
den årlige tilveksten av nye studenter er
helt stabil. En forklaring på dette kan
være at det er den sterke økningen i
antallet nye studenter i årene umiddel-
bart før 1988 som fortsetter å slå inn. Når
tilveksten øker raskt fra ett nivå og så
stabiliserer seg på det nye høye nivået, vil
den totale populasjonen fortsette å vokse
inntil det har oppstått en ny balanse
mellom antallet som begynner og antallet
som slutter.

Det faktum at antall nye studenter ikke
økte med mer enn ca. 9 000 fra 1986 til
1989, mens den årlige veksten i totalt
studenttall lå mellom 9 000 og 15 000
mellom 1988 og 1992, kan tyde på at det

også ligger andre faktorer bak. En mulig
medvirkende forklaring kan for eksempel
være at studentene gjennomgående ble
værende lenger som studenter. Dessuten
er det hvert år et betydelig antall studen-
ter som forlater studiene midlertidig for å
vende tilbake etter ett eller flere år,
spesielt gjelder dette ved universitetene.
Dette betyr at det til enhver tid eksisterer
et betydelig tilstrømningspotensial av
tidligere studenter som beholder sin
studierett og når som helst kan finne på å
gjenoppta studiene. Over tid vil det nød-
vendigvis være balanse mellom tallet på
de som avbryter midlertidig og de som
vender tilbake, men fra slutten av 1980-
tallet økte antallet som vendte tilbake
etter et avbrudd sterkt (Nesset 1995). Et
vanskelig arbeidsmarked er trolig en
medvirkende faktor bak de fleste kompo-
nentene som bidro til økt studenttall.

Når det gjelder utviklingen etter kjønn,
ser vi i figur 8 noe av det samme bildet
som for alle studenter. Tallet på nye
mannlige studenter økte fram til 1988,
deretter har det holdt seg stabilt – med
unntak for reduksjonen i 2001. Andelen
kvinner blant de nye studentene økte
jevnt over perioden fra rundt 50 prosent
til 58,8 prosent i 2000.

Figur 9. Nye studenter, etter institusjonstype.
1985-2000

0

10000

20000

30000

40000

50000

19991997199519931991198919871985

Utenlands

Høgskole

Universitet

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB).



Utdanning 2003 Vekst i utdanningssystemet

79

Overvekten av høgskolestudenter i for-
hold til universitetsstudenter er større
blant de nye studentene enn blant alle
studentene fordi studiene i høgskolene er
kortere og "omløpshastigheten" dermed
høyere. Antallet nye universitetsstudenter
økte raskt fram til 1989, deretter ble det
bare svak vekst, og etter 1996 har tallet
gått ned. Tallet på nye høgskolestudenter
har derimot vokst jevnt i hele perioden.
Mens universitetene økte sin andel av de
nye studentene (etter en klar nedgang fra
1985 til 1986) fra ca. 25 prosent i 1986
til 38 prosent i 1990, har universitetenes
andel av de nye studentene kommet ned
igjen til under 30 prosent ti år seinere.

I perioden på siste halvdel av 1980-tallet
der antall nye studenter vokste raskt, var
det de yngste aldersgruppene som økte
mest. De to midterste aldersgruppene
reduserte sin andel, mens de to eldste var
stabile. Etter et toppunkt i 1991 sank så
andelen i den yngste aldersgruppen,
mens andelen for de eldste gradvis økte.
Spesielt i den siste femårsperioden har
den eldste gruppen økt sterkt, iallfall
relativt. Tallet på yngre nye studenter har
gått klart ned.

Studietilbøyelighet
Det er mange faktorer som påvirker
endringer i studenttallet. En av disse
faktorene er naturligvis den demografiske
komponenten eller størrelsen på de ak-
tuelle årskullene. Som vi har sett, sprer
studentene seg over et bredt aldersinter-
vall, slik at det ikke nødvendigvis gir et
godt bilde å sammenholde studenttallet
med antallet i en bestemt aldersgruppe.
Når det gjelder tilstrømningen av nye
studenter, er det vanlig å beregne den i
forhold til antall 19-åringer. Vi har vist i
figur 2 at antall 19-åringer avtar kraftig
fra ca. 1990. Når antallet nye studenter
likevel øker i denne perioden, skyldes det
at nedgangen i folketallet ble mer enn
oppveid av en økt studiefrekvens.

En klar økning i tallet på nye studenter til
tross for nedgang i årskullene har sam-
menheng med en sterk økning i andelen
av årskullene som begynte å studere, ofte
omtalt som studiefrekvensen. For å få en
oversikt over endringene i den perioden
vi belyser, har vi beregnet studiefrekven-
sen for fire kull fra grunnskolen: 1982,
1987, 1995 og 1997. Disse vil normalt ha

Figur 10. Nye studenter, etter alder. 1985-2000

0

10000

20000

30000

40000

50000

30- år

25-29 år

22-24 år

20-21 år

-19 år

19991997199519931991198919871985

Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB).



Vekst i utdanningssystemet Utdanning 2003

80

fylt 19 år og vil først kunne starte stu-
diene i henholdsvis 1985, 1990, 1998 og
2000. (For enkelthets skyld omtaler vi
disse som "1985-kullet", "1990-kullet",
"1998-kullet" og "2000-kullet".) Studiefre-
kvensen vil igjen være et resultat av hvor
mange som har skaffet seg studiekompe-
tanse fra videregående opplæring. Over
hele denne perioden økte elevtallene i
videregående skole. De to siste kullene vil
ha gjennomgått videregående opplæring
etter Reform 94.

Figur 11 viser at de nye studentene er
rekruttert fra mange aldersklasser. Det
betyr med andre ord at mens noen starter
studiene umiddelbart etter fullført videre-
gående opplæring som 19-åringer, venter
mange ett, to og flere år før de begynner.
Kurvene illustrerer at selv etter 11 år, da
kullet er blitt 30 år, fortsetter det å kom-
me til nye studenter. Dermed er det
nødvendig å følge ett bestemt kull over
lang tid før vi kan fastlå den endelige
studiefrekvensen for dette kullet.

Vi ser at andelen som begynner i høyere
utdanning som 19-åringer har økt fra 6,5

prosent for 1985-kullet til i underkant av
15 prosent for alle de tre øvrige kullene.
Studiefrekvensen øker med gjennom-
gående 10 prosentpoeng fra 1985- til
1989-kullet, og det ser ut til at vi får en
tilsvarende økning fra 1990- til 1998-
kullet. Den kraftige økningen i andelen
som begynte i høyere utdanning samme
året som de avslutter videregående opp-
læring fra 1985- til 1990-kullet, illustre-
rer at den sterke økningen i høyere ut-
danning på slutten av 1980-tallet falt
sammen med at det ble mindre vanlig å
utsette studiestarten. En slik vridning har
en sterk effekt på antall nye studenter på
samme måte som en reduksjon i gjen-
nomsnittsalderen for kvinners første
fødsel øker antall fødsler (Aamodt 1995).
I tillegg kommer at både 1985- og 1990-
kullet var svært store kull. Effekten av
den økte studiefrekvensen på antall nye
studenter for de senere kullene motvirkes
av en sterk nedgang i årskullene utover
på 1990-tallet.

Det kan se ut til at studiefrekvensen
stiger langt raskere med alderen for
1998- og 2000-kullet enn for de to tidli-
gere kullene. Allerede ved 22 år har
studiefrekvensen for 1998-kullet passert
nivået som 1990-kullet nådde ved 30 år.
Det er interessant at studiefrekvensen for
2000-kullet ikke fortsetter å stige i for-
hold til 1998-kullet, men blir liggende litt
lavere. Men både for 1998- og 2000-
kullet er det neppe tvil om at studiefre-
kvensen kommer til å passere 50 prosent.
Men det må den også dersom reduksjo-
nen i kullstørrelsen skal kompenseres. En
studiefrekvens på 45,5 prosent fra 1990-
kullet betyr at det foreløpig er kommet
nesten 30 000 nye studenter fra dette
kullet. Skal 2000- og 1998-kullene "pro-
dusere" like mange studenter som
1990-kullet innen samme tidsperiode, må
studiefrekvensen passere 57 prosent. Det

Figur 11. Studiefrekvens for de som var 19 år i
1985, 1990, 1998 og 20001
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vil også komme til å skje dersom ikke
kurvene for de to seneste kullene flater ut
raskere enn for 1990-kullet. Fra 22 til 30
år økte studiefrekvensen for 1990-kullet
med litt over 10 prosentpoeng, og ved 22
år er altså studiefrekvensen til 1998-
kullet 46 prosent. Men dette skal ikke tas
for gitt. Det kan godt tenkes at forskjellen
mellom de to første og det siste kullet
først og fremst er at de starter tidligere
med studiene, og ikke at studiefrekven-
sen totalt sett blir så mye høyere som det
kurvene i figuren foreløpig kan peke i
retning av. En slik utvikling er imidlertid
mindre sannsynlig enn at studiefrekven-
sen øker. Næss (2000) har ut fra over-
gangsratene mellom 1996 og 1997 esti-
mert at studiefrekvensen vil øke til over
60 prosent.

Vi har tidligere vist at kvinner er kommet
i et klart flertall i høyere utdanning. Figur
12 viser hvordan studiefrekvensen har
utviklet seg for de to kjønn i perioden. På
grunn av at tallene for 1998- og 2000-
kullene nesten overlapper hverandre, har
vi begrenset figuren til kullene fra 1985,
1990 og 1998.

Vi ser en ganske dramatisk utvikling i
retning av kvinnelig dominans. Allerede i
1985-kullet hadde kvinnene høyest stu-
diefrekvens, forskjellen var på ca. 5 pro-
sentpoeng ved 30 år. I 1990-kullet har
forskjellen økt, og studiefrekvensen blant
kvinner var 10 prosentpoeng høyere enn
blant menn ved 30 år. For 1998-kullet er
forskjellene enda klarere. Her ser vi at
andelen av menn som starter studiene
som 19-åringer har sunket fra 13,8 til 8,9
prosent. Dette henger sammen med at
det ble enklere å ta førstegangstjenesten
allerede som 19-åring, og at flere menn
derfor valgte å gjøre seg ferdige med
dette før de startet studiene. Vi ser at
allerede etter ett år har studiefrekvensen
blant menn i 1998 passert 1990-kullet.
Men avstanden opp til kvinnene har økt
kraftig. Mens studiefrekvensene ved 22 år
blant menn økte fra 32,0 til 37,6 prosent,
økte den fra 38,9 til hele 54,9 prosent for
kvinner. Det er sannsynlig at noe av
økningen i 1998-kullet i forhold til de to
tidligere kullene henger sammen med
framskyndet studiestart, og at kurvene
dermed vil vokse noe svakere. Kurvene i
figurene peker altså i retning av at kan-
skje nærmere 70 prosent av alle kvinner
som avsluttet grunnskolen i 1995 begyn-
ner i høyere utdanning, men det skal mye
til at andelen vil passere 50 prosent for
menn.

Til slutt i dette avsnittet vil vi belyse
forskjeller i rekrutteringen til høyere
utdanning mellom ungdom med ulik
familiebakgrunn. Det er solid dokumen-
tert at det fortsatt er betydelig forskjeller
i rekrutteringen til høyere utdanning
mellom ulike sosialgrupper (Nordli-
Hansen 1999, se ellers Raaums artikkel i
denne publikasjonen). Vi vil her foreta en
enkel sammenlikning der vi bruker fars
høyeste utdanning som indikator på
sosialgruppe.

Figur 12. Studiefrekvens for kvinner og menn
som var 19 år i 1985, 1990 og 1998
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Forskjellene vi finner i figur 13 er svært
klare, men en må her ta i betraktning at
vi har sammenliknet to yttergrupper.
Blant ungdommene som var 19 år i 1995,
var det mer enn åtte av ti som begynte i
høyere utdanning dersom far har høyere
grads universitetsutdanning, mens det
var mindre enn en av fem dersom far
ikke hadde mer utdanning enn grunn-
skole. Sagt på en annen måte var sann-
synligheten for å begynne i høyere utdan-
ning mer enn fire ganger høyere i den
høyeste enn i den laveste gruppen for fars
utdanning. Forskjellen er enda klarere
dersom vi skiller mellom de som begyn-
ner ved et universitet og en høgskole.
Forskjellen i absolutt nivå er omtrent den
samme for 1990-kullet, men den relative
forskjellen har avtatt noe. Men for 1998-
kullet er det interessant å se at forskjelle-
ne har avtatt. Ved 22 år er studiefrekven-
sen nesten uendret i forhold til 1990-
kullet i gruppen der far har høyere utdan-
ning, mens den har økt fra 16,6 til 25,8
prosent i gruppen der far har bare grunn-
skole.

Betydelig økning i tilgangen på
arbeidskraft med høyere utdanning
i årene framover
Den sterke økningen i studenttallet fra
1988 til midt på 1990-tallet har etter
hvert ført til en betydelig vekst i tilgan-
gen på arbeidskraft med høyere utdan-
ning. Bare fra 1993 til 2001 økte arbeids-
styrken med høyere utdanning, lavere
grad (til og med fire år) fra om lag
430 000 til 500 000 personer. Veksten i
arbeidsstyrken med høyere utdanning,
høyere grad var på hele 32 prosent i den
samme perioden. Dette tilsvarte 33 000
personer slik at arbeidsstyrken i 2001
bestod av om lag 134 000 personer på
dette utdanningsnivået. I takt med at
stadig flere tar videregående og høyere
utdanning samtidig som de eldste kullene
med forholdsvis lav utdanning går av
med pensjon, er tallet på personer i ar-
beidsstyrken med bare grunnskoleutdan-
ning i klar tilbakegang. Fra 1993 til 2001
var nedgangen om lag 130 000 personer.
Tallet på personer i arbeidsstyrken med
videregående utdanning økte bare mode-
rat i perioden, men utgjorde over 1,3
millioner personer i 2001. Den klare
økningen i andelen av ungdomskullene
som tar videregående utdanning korre-
sponderer med en like stor økning i
andelen som fortsetter med høyere ut-
danning.

Det er grunn til å forvente at behovene
for arbeidskraft med høyere utdanning vil
øke i årene som kommer. Innenfor de
fleste sektorer finner det sted en vridning
i behovene for arbeidskraft i retning av
personer med videregående og høyere
utdanning samtidig som den ufaglærte
arbeidskraften blir rasjonalisert bort. Det
er vanskelig å gi en nøyaktig vurdering av
behovene for ulike typer arbeidskraft
flere tiår fram i tid. En mulig utvikling
med en klar vekst i behovene fram til

Figur 13. Studiefrekvenser for de som var 19 år i
1985, 1990 og 1998, etter fars utdan-
ning1
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2010 er vist i Stølen (2001). Framskri-
vingene indikerer at det vil være godt
samsvar mellom de økte behovene for de
fleste utdanningsgruppene og den økte
tilgangen som følger av de økte utdan-
ningstilbøyelighetene omtalt i avsnittene
foran.

Som påpekt foran har økningen i studie-
tilbøyeligheten siden slutten av 1980-
tallet gjort seg sterkere gjeldende for
kvinner enn for menn. Selv om arbeids-
styrken i mange tiår har hatt et stort
innslag av kvinner med det som nå er
definert som høyskoleutdanning og uni-
versitetsutdanning av lavere grad, har en
klar økning i kvinners studietilbøyelighet
på høyere grad medført at arbeidstyrken
for kvinner vokser sterkere enn for menn
også på dette nivået. I 2001 var det fak-
tisk like mange kvinner som menn i
arbeidsstyrken som hadde høyere utdan-
ning (jf. figur 15), men menn dominerer
fortsatt når det gjelder høyere utdanning
av høyere grad.

Framskrivingen av befolkningen og ar-
beidsstyrken etter utdanning er gjennom-
ført med Statistisk sentralbyrås demogra-
fiske mikrosimuleringsmodell MOSART
(se Fredriksen, 1998) gitt bestemte forut-
setninger om utdanningstilbøyelighetene.
Tilgangen av nye personer med en gitt
utdanning i arbeidsstyrken er bestemt av
tallet på nyutdannede, mens det er av-
gang på grunn av videreutdanning, over-
gang til trygd eller tilbaketrekning fra
yrkesaktivitet av andre grunner. I den
siste versjonen av modellen er tallet på
elever og studenter fastlagt med utgangs-
punkt i overgangstilbøyeligheter til og fra
ulike utdanninger i 1999 som deretter er
justert til 2001-nivå (men ikke etter fag-
felt). Disse utdanningstilbøyelighetene er
lagt til grunn for modellens referanse-
bane, og framskrivinger av arbeidsstyrken

etter utdanningsnivå er gjengitt i figur
14.

Av sentrale demografiske forutsetninger
er det lagt til grunn et samlet fruktbar-
hetstall på 1,8 og en nettoinnvandring på
13 000 personer per år. Overgang til
attføring, uførepensjon og avtalefestet
pensjon er også fastlagt med utgangs-
punkt i de observerte tilbøyelighetene fra
2001, og det samme er tilfellet for yrkes-
prosentene. Med disse forutsetningene er
arbeidsstyrken anslått til å vokse med i
overkant av 220 000 personer, eller rundt
9,5 prosent fra 2001 til 2030, men veks-
ten i arbeidsstyrken er forholdsvis beskje-
den etter 2020. Den avtakende veksten i
arbeidstyrken skyldes at forutsetningene
om fruktbarhet og nettoinnvandring gir
en bortimot stasjonær befolkning på lang
sikt. Fram til rundt 2010 er kullene som
går ut av yrkesaktivitet noe mindre i
størrelse enn de unge kullene som kom-
mer inn i arbeidsmarkedet. Etter 2010 vil
større kull gå ut av arbeidslivet, og fra
rundt 2020 i størrelse tilsvare de kullene
som kommer inn.

Figur 14. Utvikling i arbeidsstyrken, etter ut-
danningsnivå. 1993-2030

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

20302025202020152010200520001995

1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå, MOSART-modellen.

Høyere utdanning, lavere grad

Høyere utdanning, høyere grad

Videregående skole

Uoppgitt
Grunnskole



Vekst i utdanningssystemet Utdanning 2003

84

Økningen i studietilbøyelighetene som
har funnet sted i løpet av de siste tiårene
medfører fortsatt en betydelig økning i
tallet på personer med høyere utdanning.
Fra 2001 til 2030 er antall personer i
arbeidsstyrken med høyere utdanning av
lavere grad anslått til å øke med mer enn
190 000 personer, eller nærmere 39
prosent med de forutsetninger som er
lagt til grunn. Antall personer med høye-
re utdanning høyere grad øker med
nærmere 48 prosent i den samme perio-
den. Dette utgjør om lag 64 000 personer.
Med forutsetninger om en tilnærmet
konstant befolkning og konstante utdan-
ningstilbøyeligheter vil veksten i tallet på
personer med høyere utdanning nødven-
digvis avta over tid. Økningen etter 2030
er derfor anslått til å bli forholdsvis be-
skjeden. Tallet på personer med bare
grunnskoleutdanning fortsetter å synke
etter hvert som de eldre kullene med
forholdsvis lav utdanning blir erstattet av
yngre kull med forholdsvis høy utdan-
ning. Fra 2001 til 2030 er nedgangen
med de forutsetningene som er lagt til
grunn anslått til hele 141 000 personer.
Dette representerer nesten en halvering,
og i 2030 er det anslått at arbeidsstyrken
bare består av 160 000 personer med
grunnskoleutdanning. Ettersom fortsatt
ikke alle tar videregående utdanning,
representerer dette et stabilt langsiktig
nivå. For personer med utdanning på
videregående nivå er det bare anslått en
beskjeden vekst i arbeidsstyrken fra 2001
til 2030. Tallet på personer med uoppgitt
utdanning i framskrivingene øker på
grunn av forutsetningen om en nettoinn-
vandring på 13 000 personer per år og
problemer med å tilordne utdannings-
nivået til en god del av innvandrerne.

Figur 15 viser at den sterke økningen i
tallet på kvinner i arbeidsstyrken med
høyere utdanning ikke er helt uttømt i

2030. Dette gjelder særlig kvinner med
høyere utdanning av lavere grad hvor det
er anslått en vekst i perioden 2001 til
2030 på nærmere 150 000 personer, eller
nærmere 55 prosent. Tallet på menn i
arbeidsstyrken med høyere utdanning av
lavere grad er anslått til å øke med bare
44 000 personer i den samme perioden,
og i 2030 er tallet på kvinner i arbeids-
styrken med høyere utdanning av lavere
grad med de gitte forutsetningene anslått
til å ha kommet opp i over 420 000 per-
soner mot bare i underkant av 230 000
personer for menn. Framskrivingene
indikerer videre at tallet på kvinner med
utdanning av høyere grad i arbeidsstyr-
ken er anslått til mer enn å fordoble seg
fram til 2030 og kan komme opp i nær-
mere 100 000 personer. Dette tilsvarer
nivået for antallet menn i arbeidsstyrken
med samme utdanning. For menn repre-
senterer tilveksten på dette nivået bare
knapt 10 000 personer fra 2001 til 2030,
og nivået stabiliserer seg allerede rundt
2010. Fra like mange kvinner som menn
med høyere utdanning i arbeidsstyrken i
2001, vil utviklingen derfor gå i retning
av en klar kvinnedominans.

Figur 15. Utvikling i arbeidsstyrken, etter høyere
utdanning og kjønn. 1993-2030
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Utviklingen i antall personer med høyere
utdanning i arbeidsstyrken vil være av-
hengig av de forutsetningene om utdan-
ningstilbøyelighetene som legges til
grunn. Som nevnt foran, er fram skri-
vingene vist i figurene 14 og 15 basert på
at nivået for de observerte tilbøyelig-
hetene fra 2001 holder seg uendret. På
bakgrunn av den kraftige økningen i
studietilbøyelighetene i løpet av de siste
tiårene, kan det være naturlig å tenke seg
at dette er en utvikling som fortsetter.
Men det er imidlertid ikke åpenbart. I
tillegg til den underliggende stigende
trenden var den forverrede situasjonen
på arbeidsmarkedet en klart medvirkende
årsak til økningen ettersom høyere utdan-
ning ble brukt som et aktivt arbeidsmar-
kedstiltak for ungdom.

Et samlet bilde av studietilbøyelighetene
tilrettelagt for MOSART-modellen indike-
rer en klar nedgang fra 1993 til 2001 for
høyere utdanning av lavere grad, mens

det bare har vært en beskjeden vekst i
studietilbøyelighetene av høyere grad.
Ettersom nedgangen ikke avspeiles i
figurene for tilbøyelighetene til studie-
start vist i avsnittet foran, har den trolig
sammenheng med større tilbøyelighet til
å avbryte studiene enn i 1993. En baken-
forliggende årsak er trolig ungdoms
frivillige valg på grunn av den bedringen
i arbeidsmarkedet som fant sted på siste
halvdel av 1990-tallet. Til dels er studie-
kapasiteten også redusert innenfor noen
områder for å unngå at det utdannes for
mange i forhold til anslåtte behov. Ned-
gangen i tilbøyeligheten til å ta høyere
utdanning av lavere grad fra 1993 til
2001 har vært sterkere for menn enn for
kvinner. Det har også funnet sted en svak
nedgang i menns tilbøyeligheter til å ta
høyere utdanning av høyere grad i den
samme perioden, mens det derimot har
vært en klar økning i tilbøyeligheten for
kvinner. Utviklingen i studietilbøyelighe-
tene for henholdsvis menn og kvinner fra

Figur 16. Framskrivinger av arbeidsstyrken med
høyere utdanning, lavere grad. Betyd-
ningen av ulike forutsetninger om
studietilbøyelighetene. 2001-2030

0

200

400

600

800

1000

2030202520202015201020052001

1 000 personer

Kilde: Statistisk sentralbyrå, MOSART-modellen.

Begge kjønn, 1993-forutsetninger
Begge kjønn, 2001-forutsetninger
Begge kjønn, 1987-forutsetninger
Kvinner, 1993-forutsetninger
Kvinner, 2001-forutsetninger
Kvinner, 1987-forutsetninger

Figur 17. Framskrivinger av arbeidsstyrken med
høyere utdanning, høyere grad. Betyd-
ningen av ulike forutsetninger om
studietilbøyelighetene. 2001-2030
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1993 til 2001 er derfor av stor betydning
for at kvinnene så raskt antallsmessig
dominerer arbeidsmarkedet for høyere
utdanning.

I hvilken grad framskrivingen av arbeids-
styrken med høyere utdanning er
påvirket av forutsetningene om utdan-
ningstilbøyelighetene er vist i figurene 16
og 17. Den sterke økningen i tilbøyelighe-
ten til å ta høyere utdanning fra 1987 til
1993 avspeiles i grafene betegnet 1993-
forutsetninger sammenlignet med 1987-
forutsetninger. Figurene viser videre
konsekvensene av reduksjonen i studietil-
bøyelighetene fram til 2001. Til tross for
den samlede nedgangen i utdanningstil-
bøyelighetene siden 1993, innebærer den
demografiske utviklingen, hvor kull med
en stor andel med høyere utdanning
erstatter kull med en lav andel, en bety-
delig vekst i utdanningsnivået i befolknin-
gen og arbeidsstyrken i de nærmeste
årene. For personer med høyere utdan-
ning av lavere grad vil kurven med 1993-
forutsetningene i figur 16 indikere en
mulig utvikling dersom utdanningstilbøy-
elighetene vokser igjen i forhold til nivået
fra 2001. For høyere utdanning av høyere
grad vist i figur 17 er det trolig lite sann-
synlig at tilbøyelighetene for kvinner og
menn samlet faller under nivået fra 2001,
selv om det har vært en svak nedgang for
menn siden 1993.

Avsluttende merknader
Veksten i utdanning etter 2. verdenskrig
er et slående trekk ved samfunnsutviklin-
gen, med store konsekvenser både for
den enkelte og for samfunnet. Det sam-
lede tallet på elever og studenter er i dag
nesten dobbelt så høyt som for 50 år
siden. Veksten er et resultat av en bevisst
politikk gjennom reformer og villigheten
til å prioritere offentlige midler til utdan-
ningsformål. Gjennom hele perioden har

det vært omfattende reformer med et
gjennomgående formål om gi utdannings-
tilbud til flest mulig. Den obligatoriske
skolegangen er utvidet fra sju til ni og
senere til ti år. Videregående opplæring er
endret fra et selektivt gymnas og en lite
utbygd yrkesskole til et skoletilbud som
alle har rett til. Kombinert med bredere
kriterier har dette utvidet rekrutterings-
grunnlaget for høyere utdanning fra
mindre enn 10 prosent av et årskull til at
nær sagt alle i dag kan søke opptak til
universiteter og høgskoler. Og høyere
utdanning har ikke minst endret seg fra å
omfatte to universiteter og noen få viten-
skapelige høgskoler til å bli et variert
tilbud som finnes i alle fylker i Norge.
Utviklingen har gått fra et lite system til
masseutdanning som nå rekrutterer mer
enn halvparten av årskullene.

Veksten i utdanning ville ikke ha vært
mulig gjennom økte bevilgninger og
reformer hvis det ikke samtidig hadde
vært et økende ønske om å ta utdanning.
Til tross for at antallet skoleplasser har
økt på alle nivåer, har det stort sett gjen-
nom hele perioden vært flere søkere enn
det har vært plass til. Det er nærliggende
å knytte dette til et arbeidsliv som stadig
stiller sterkere krav til formell kompe-
tanse, men en kan også se utviklingen i
lys av at en del av velstandsutviklingen er
tatt ut i form av økt skolegang. Vi mener
videre at det er viktig å påpeke at utdan-
ningsveksten ikke bare er en tilpasning til
krav fra arbeidsliv og samfunnsutvikling.
Det faktum at stadig flere tilbringer flere
år under utdanning og at kompetanse-
nivået øker, har en selvstendig virkning
på både arbeidsliv og samfunn.

I hele perioden siden slutten av 1950-
tallet har det vært en vekst i høyere
utdanning, men det har vært to perioder
der veksten har vært særlig sterk: på



Utdanning 2003 Vekst i utdanningssystemet

87

1960-tallet og fra midten av 1980-tallet.
Det er den siste vekstperioden, eller
rettere sagt den siste 20-årsperioden som
har vært hovedtema for denne artikkelen.
I løpet av denne perioden er studenttallet
mer enn fordoblet. Veksten startet for
alvor på slutten av 1980-tallet, og den
kom uventet. De fleste spådommer gikk
da ut på at det ville bli en stagnasjon i
høyere utdanning, blant annet fordi
årskullene var på vei nedover.

Det er særlig to iøynefallende trekk ved
den sterke veksten i høyere utdanning
gjennom de siste 20 år. For det første har
det meste av veksten kommet ved høg-
skolene, og for det andre er det kvinner
som har stått for det meste av veksten. I
begge tilfeller dreier det seg om en fort-
settelse av tidligere trender, men i løpet
av 1980-tallet har høgskolene fått betyde-
lig flere studenter enn universitetene, og
kvinnene er kommet i klart flertall. Ut-
byggingen av en høgskolesektor som
startet rundt 1970 har vært en suksess, i
det minste målt gjennom studentenes
interesser. Men samtidig har også univer-
sitetene vokst til å bli store institusjoner.
Universitetet i Oslo, med langt over
30 000 studenter, er et stort universitet
selv i europeisk målestokk. Og når det
gjelder sammensetningen av student-
massen etter kjønn, er det nå etter hvert
kanskje grunn til å bekymre seg for
manglende oppslutning fra menn.

Det er foreløpig ingen signaler på at vi
har nådd toppen i rekrutteringen til
høyere utdanning. Samtidig er det lite
sannsynlig at veksten vil holde seg like
sterk som i perioden etter 1990. Og selv
om studiemønsteret skulle stabilisere seg
på dagens nivå, vil veksten vi har hatt
forsette å påvirke arbeidsstyrken gjennom
mange år framover. Dagens ferske pensjo-
nister hadde sin skolegang på 1950-tallet,

og ennå i mange år vil det være personer
i arbeidsstyrken som har 7-årig folkeskole
som grunnlag for sin arbeidskarriere.
Effekter av skolereformer og utdannings-
vekst vil altså vise seg som årringer i et
tre i mange år framover. Hvert år erstat-
tes de som trer ut av arbeidsmarkedet
med nye kull med langt høyere utdan-
ning. Målt i prosent vil dette slå sterkest
ut for høyere utdanning av høyere grad,
mens målt i antall personer vil utslaget
bli størst på lavere grad. Tallet på perso-
ner med bare grunnskoleutdanning kom-
mer til å gå klart tilbake. En fortsatt
økning i studietilbøyelighetene vil forster-
ke den skisserte utviklingen.

På grunn av den kraftige økningen i
studietilbøyelighetene for kvinner vil den
allerede eksisterende overvekten av
kvinner med høyere utdanning av lavere
grad forsterke seg. For høyere utdanning
av høyere grad vil tallet på kvinner i
arbeidsstyrken mer enn fordoble seg fram
til 2030, og det vil da være om lag like
mange kvinner som menn i arbeids-
styrken på dette utdanningsnivået.
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