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Søkertall til lavere grad på HF 2020



Alle tall det vises til er førstevalgssøkere

• Førstevalgssøkere er søkere som har studier ved 

UiO som sitt høyeste prioritet

• Gir en indikasjon på motivasjon for studiene blant 

nye studenter

• Undersøkelser på gjennomføring har vist positiv 

korrelasjon mellom høy prioritering og faktisk 

gjennomføring
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Hovedbilde i søkertallene

• Nasjonalt er økningen i søkere på 9%

• UiO har en økning i førstevalgssøkere på 16%

• HF har en økning på 22% førstevalgssøkere

• Vi har 21% av UiOs førstevalgssøkere

– i fjor hadde vi 19,8%

• UiO øker søkerandeler over hele landet



HFs topp 5 i antall søkere

Blant UiOs topp 15:

• 2ndre plass:
– Filosofi, politikk og økonomi 37,5 

søkere pr. studieplass
• Kjønnsfordeling 49% kvinner og 51% menn

• 5te plass:

– Honoursprogrammet, Humaniora, 

Filosofi og Lingvistikk 13,1 søkere 

pr. studieplass 

• 11te plass:

– Filosofi, årsenhet, 6,3 søkere pr. 

plass

Og så:

– Kunsthistorie og visuelle 

studier, årsenhet, 5,2 

søkere pr. plass 

– Idéhistorie, årsenhet, 3,8 

søkere pr. plass



Søkere til humaniora generelt

• UiO har som tidligere år det største antall søkere til humaniora-

kategoriene i landet.

– Stabile tall

• Gruppen søkere til humaniora som er under 20 år og 40+ år 

øker sterkere enn andre aldersgrupper.

• HF får her størst uttelling blant søkerne under 20 år.

– OsloMet har størst økning i gruppen 40+



HF har:

• 32 bachelortilbud og 17 årsenhetstilbud i årets opptak 

• Økning på alle HFs utdanningsområder fra i fjor:

– Estetiske studier og musikkvitenskap +16%

– Historie, filosofi og kulturstudier +54%

– Mediefag +8%

– Språk, litteratur og områdekunnskap +6%

• 2,3 førstevalgssøkere pr. studieplass

– 3 på årsenheter

– 2 på bachelor



HF har:

• 14% søkere som er 19 år eller yngre

– mye pga. søkermassen til FPØ og Honours men også flere andre 

har god utvikling

• 19% er mellom 20-21 år og 29% mellom 22-25 år

– en økning på ca. 20% i hver gruppe

• 41% menn 59% kvinner

• søkere fra Oslo og Viken dominerer UiOs og HFs søkere (som før)



Lektorprogrammet

• De aller fleste studiestedene i landet har nedgang i søkertall for 

lærerutdanning.

• UiOs søkertall til lærerutdanning dårligere enn på mange år målt i både 

søkere og søkere per studieplass – også for unge søkere. 

• Nedgangen er på 14.17% for UiO.

• Lektorprogrammet forandring i søkertall 2019 til 2020:

– Engelsk +1%

– Fremmedspråk -37%

– Nordisk -25%

– Kultur og samfunnsfag -10%


