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Det store bildet

• 208 920 søkere
• 1731 færre enn i 2016

• Færre søkere til Vg1 og 2 …
• … og flere til Vg3 og læreplass

• Fortsatt store kjønnsforskjeller

• Lite endringer 



44 prosent av søkerne til yrkesfag

Studieforberedende
56 %

Yrkesfag
44 %



Utvikling av søkere til yrkesfag over tid
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Søkere til Vg1 over tid

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag

Teknikk og industriell produksjon Idrettsfag Bygg- og anleggsteknikk

Service og samferdsel Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon

Design og håndverk Naturbruk Restaurant- og matfag

Kunst, design og arkitektur



Helse- og oppvekstfag med størst økning i søkertall

Søkere til helse- og oppvekstfag 2013 2014 2015 2016 2017

Antall 20 496 20 513 21 168 23 160 23 918

Andel av totale søkertall 9,8 % 9,8 % 10,2 % 11,0 % 11,4 %

Andel av søkere til yrkesfaglige studieprogram 20,8 % 21,2 % 22,0 % 24,4 % 26,0 %





Læreplass

• 19 966 elever som søker om læreplass. 
• Økning på 326 elever sammenlignet med fjoråret. 
• Nesten halvparten av denne økningen skyldes elever som søker om læreplass 

innenfor helse- og oppvekstfag. 



Om statistikken 

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 i statistikkportalen 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 tidligere år er også tall per 1. mars de aktuelle årene.



Les mer…

I statistikkportalen finner du flere årganger av søkertallene fordelt på 
utdanningsprogram og programområde, rettstype, fylke, trinn og kjønn.  

https://statistikkportalen.udir.no/Pages/default.aspx
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