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Orientering om søkertall og arbeid med rekruttering 
 

Søkertall  
Fakultetsstyret vil som vanlig få en presentasjon av søkertallene fra søknadsfristen 15. april i møtet.  

Årets søkertall viser ikke store overraskelser for HFs del. HF har en nedgang, 4,2%, i antallet 

førstevalgssøkere. Nedgangen for HF er mindre enn for UiO totalt hvor vi ser en nedgang på 7,5%. 

Kjønnsbalansen blant søkere til HF er fortsatt skjev og ligger på 60% kvinner og 40% menn. UiO og HF, har 

som tidligere, flest søkere fra Oslo og Viken. Søkningen til nye program og "HF-klassikere", så som allmenn 

litteraturvitenskap og kunsthistorie, er solid og har oppgang. Se nyhetssaken på HFs nettsider. 

 

UiO har alltid hatt flest søkere fra Oslo og Østlandet. Nytt i år er at UiO har flere søkere fra Oslo og en 

nedgang i Viken. OsloMet har den samme utviklingen. Vi ser på mulige forklaringer på dette. Dette kan 

være en tendens som er relatert til Covid-19 og et ønske om å holde seg ute av storbyen eller et mer 

generelt ønske om å studere på et mindre lærested. Noen tall i materialet kan også tyde på at denne 

tendensen startet før Covid-19, og at det har sammenheng nye fagtilbud ved mindre læresteder i Sør-Øst-

Norge. Foreløpig ikke noe vi kan si med sikkerhet, men dette ønsker vi å se nærmere på. 

 

Rekrutteringsarbeid ved HF 
I årets sak til FS om søkertall ønsker vi å knytte tallene tettere til rekrutteringsarbeidet vi gjør, og planene vi 

har for det videre arbeidet. Vi ønsker å se på om tendenser vi har sett over tid innen noen 

søknadskategorier er et varsel på et skifte i preferanser ved valg av lærested blant våre søkere. 

I UiOs rekrutteringsarbeid inngår utarbeidelse av en årlig kampanje, i den legges det klare institusjonelle 

føringer på form og innhold. HF bidrar inn i det arbeidet, men fakultetet har ikke anledning til å ha egne 

kampanjer i samme tidsrom og fokuserer derfor eget rekrutteringsarbeid på andre arenaer.  

Søkerundersøkelsen, som UiO gjennomfører hvert år, forteller at søkerne ønsker å møte studenter. Derfor 

har vi siden 2016 satset på skolebesøk med egne studenter i vårt rekrutteringsarbeid. Et skolebesøk 

innebærer at en student overtar en skoletime med faglig innhold, de får også til å fortelle om sin 

https://www.hf.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ost-europa-litteratur-og-kjonnsstudier-er-i-vinden.html
https://www.uio.no/studier/bli-student/
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studiehverdag og mulighetene på HF. Med vår nye digitale hverdag, har vi også mulighet til å nå et større 

antall søkere enn med fysiske skolebesøk noe vi ønsker å videre utvikle. En nyvinning er våre digitale 

informasjonsmøter organisert etter program, hvor studenter snakket om sine studier og studentliv og 

svarer på spørsmål "chat" i Zoom.  

Et annen viktig rekrutteringskanal for oss er nettsidene. Her skal vi i høst gjennomgå 

programpresentasjonene og bearbeide dem slik at de gir et enda tydeligere bilde av fagene våre og hva det 

vil si å studere på HF. Vi skal også lage videoer med korte studentintervjuer som viser våre studenter og det 

mangfold som er på HF. 

Fakultetsstyret vil få en mer detaljert presentasjon av søkertallene i møtet, og det vil være åpent for 

spørsmål fra styret 


