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Gutter og jenter, kvinner og menn 
velger fortsatt kjønnstradisjonelle 
utdanninger. Kjønnsbalansen er 
best i videregående opplæring, der 
halvparten av elevene er jenter. Jo 
høyere opp i utdanningssystemet, 
jo større blir kjønnsforskjellene. 
Kvinner dominerer følgende stu-
dier: lærerutdanning, formgiving 
og helse- og sosialfag. Menn er i 
flertall innen naturvitenskapelige 
og tekniske fag. Selv om nesten 
halvparten av alle stipendiater er 

kvinner, er det fortsatt få kvin-
nelige professorer. Målet om lik 
fordeling mellom kvinner og menn 
i faste vitenskapelige stillinger, er 
langt unna. Skal det kjønnsdelte 
arbeidsmarkedet brytes, må både 
kvinner og menn ta utradisjonelle 
utdanningsvalg. Menn vil også i 
fremtiden være i mindretall i yrker 
som sykepleiere, lærere og førsko-
lelærere. 

Også i 2006 er det systematiske 
forskjeller i hvor mye kunnskap 

den enkelte elev tilegner seg på 
skolen. Forskjellene er særlig knyt-
tet til sosiale skillelinjer, kjønn og 
etnisk bakgrunn. De som kommer 
best ut etter avsluttet obligatorisk 
skolegang, er middelklassejenter 
med etnisk norske foreldre. Gut-
ter med lavt utdannede foreldre, 
kommer dårligere ut uavhengig av 
etnisk bakgrunn (info-NOVA nr. 
4–06, Norsk institutt for forskning 
om oppvekst, velferd og aldring).

utdanning
og forskning

1. Kjønnsfordeling i 
 videregående opplæring

Kjønnsulikheter 
i studievalg

2006  6   
2005  6   
2004  6   

2. Uteksaminerte kandidater

Universiteter og høgskoler

 kvinner menn
2006  62% 38%
2005  61% 39%
2004  60% 40%

3. Stipendiater

 kvinner menn
2006  47% 53%
2005  46% 54%
2004  44% 56%

4. Professorer

 kvinner menn
2006  17% 83%
2005  16% 84%
2004  16% 84%
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Sosial bakgrunn og kjønn legger sterke føringer på de unges valg i utdan-
ningssystemet, viser en rapport om ungdoms skolevalg og kompetanse-
oppnåelse på Østlandet (Rapport 3/2006 NIFU STEP). Begrensningene  
og føringene kan være så sterke at de unge opplever valget som gitt. Rap-
porten viser også at gutter, i større grad enn jenter, ikke fullfører videre-
gående skole. Frafallet er størst innenfor bygg-, mekaniske- og elektrofag. 
Innvandrergutter har størst problemer med å fullføre påbegynt videre- 
gående utdanning. To av tre elever som påbegynte videregående opp-
læring for første gang i 2000, fullførte etter fem år. Tilsvarende tall for 
innvandrerelever var 55 prosent. Blant gutter og jenter som velger utradi-
sjonelt, slutter en stor andel. På elektro-, mekaniske- og byggfag sluttet 61 
prosent av jentene. Innen helse- og sosialfag sluttet 36 prosent av guttene 
før gjennomført utdanning (Statistisk sentralbyrå).

«Jentene kjenner seg ikke igjen. De ser ikke at undervisningen angår 
dem. Skoleledere og lærere må formidle realfag på en feminin måte. 
Hvorfor ikke bruke dukker i rosa tyllkjoler, som det skjer noe med?  
Jentene må kjenne seg igjen i undervisningen.»
– Øystein Djupedal, kunnskapsminister til VG 7. februar 2007

Høyere utdanning
Kvinner har i flere år vært i flertall blant nye studenter ved høgskoler og 
universiteter. I 2004/2005 var kvinnene for første gang i flertall også blant 
de som fullførte utdanninger over fire år eller mer. Kvinneflertallet gjelder 
på nesten alle fagområder med unntak av naturvitenskap og tekniske fag 
der sju av ti studenter er menn. Nesten halvparten av studentene var mel-
lom 19 og 24 år. 21 prosent av studentene var over 35 år. Kvinnene domine-
rer blant de eldste studentene.

Uteksaminerte kandidater etter institusjonstype og kategori
Tallene er oppgitt i prosent.
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, 2006
Indikatoren «Uteksaminerte kandidater» er beregnet fra denne tabellen.

2005 2004 2003

institusjonstype kvinner menn kvinner menn kvinner menn

Kunsthøgskoler 68 32 67 33 72 28 

Statlige høgskoler 67 33 67 33 67 33 

Universiteter 57 43 54 46 53 47 

Vitenskapelige høgskoler 43 57 49 51 45 55 

Private høgskoler 61 39 58 42 56 44 

Sum 62 38 61 39 60 40 

mødre i jobb gir 
bedre karakterer
Yrkesaktive mødre viser seg å  
ha positiv innvirkning på karak-
terene til innvandrerungdom. Det 
er ett av funnene i undersøkelsen 
Nasjonalitetsforskjeller i karakterer 
i videregående skole til forsker 
Anne Støren ved NIFU STEP.

Kilde: aftenposten.no

homofili på  
timeplanen
Homofile ungdommer er rangert 
som de aller minst populære 
blant unge gutter, viser tall fra 
forskningsprosjektet Ung i Norge. 
Bare ny-nazister har lavere status. 
«Homo» blir brukt som skjellsord 
blant elever i skolen. Også blant 
lærere og foreldre finnes det 
negative holdninger til homofile. 
Skolen har ansvar for at homofile 
elever ikke opplever krenkelser 
og mobbing. Læreplanen uttryk-
ker generelt at opplæringen skal 
«motvirke fordommer og diskri-
minering og fremme gjensidig 
respekt og toleranse».

Kilde: aftenposten.no 

«Kjønn er en av de få identitetsindikatorene vi får overlevert i vårt 
moderne samfunn. Derfor blir dette med jente- og guttesymboler 
spesielt viktig. Det er viktig for en jente å ta avstand fra guttesymboler, 
og omvendt. En jente i dag skal ha ganske stor interesse for et fag hvis 
hun skal velge et fag med «gutteidentitet». Likestilling står ikke så langt 
oppe på dagsordenen lenger.»
– Forsker Camilla Schreiner ved Naturfagssenteret,  
Universitetet i Oslo til forskningsradet.no 21. mars 2006

Videregående opplæring
I skoleåret 2005–2006 tok 181 800 elever videregående opplæring. Gut-
tene utgjorde 49 prosent og jentene 51 prosent av elevene. Det er stor for-
skjell på studievalg hos gutter og jenter. Jenter er i flertall blant elevene 
på helse- og sosialfag, formgivingsfag, musikk, dans og drama. Linjene 
byggfag, elektrofag, mekaniske fag, tekniske byggfag, trearbeidsfag og 
kjemi- og prosessfag er dominert av gutter.

Kjønnsfordeling i videregående opplæring
Tallene er fra 2005–2006 og er oppgitt i prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2006

gutter jenter

Allmennfaglig studieretning i alt 40 60

Allmenne, økonomiske og administrative fag 46 54 

Musikk, dans og drama 29 71 

Idrettsfag 58 42 

Yrkesfaglig studieretning i alt 63 37

Helse- og sosialfag 11 89 

Naturbruk 44 56 

Formgivingsfag 14 86 

Hotell- og næringsmiddelfag 45 55 

Byggfag 98 2 

Tekniske byggfag 90 10

Elektrofag 96 4

Mekaniske fag 94 6 

Kjemi- og prosessfag 73 27 

Trearbeidsfag 85 15 

Medier og kommunikasjon 47 53 

Salg og service 45 55 

Totalt 49 51

Elever i videregående opplæring fordelt på studium  
med jevn, ujevn eller svært ujevn kjønnsfordeling
Tallene er fra skoleåret 2005–2006.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2006
Indikatoren «Kjønnsfordeling i videregående skole» er beregnet ut fra  
antall elever på studium med jevn kjønnsfordeling, det vil si minimum  
40 prosent av hvert kjønn.

almennfaglig

yrkesfaglig

totalt

svært ujevn
35%

ujevn
4%

jevn
61%
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Fysisk tilgjengelighet
En rapport fra Statsbygg om universell utforming av bygninger på høg-
skoler og universiteter, viser at svært få bygg er tilgjengelige for alle 
(2006). Utfordringene for bevegelseshemmede er for smale og for tunge 
dører, små handikaptoaletter og mangel på heiser. Dørterskler skaper 
også problemer. Orienteringshemmede har utfordringer med manglende 
kontrastering på skilt og mangel på teleslyngeanlegg. Slike fysiske hind-
ringer kan begrense funksjonshemmedes muligheter for studievalg.

«Matematikk og naturfag er ikke trendy nok. «Alle» vil bruke mobil-
telefon, men ingen vil bygge den. Samtidig har konkurransen fra andre 
og mer trendy fag blitt mye større. Når vi i tillegg vet at realfagene opp-
fattes som arbeidskrevende og litt vanskelige, blir det altfor lett å velge 
dem bort.»
– Marit Stykket, president i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon  
til Teknisk Ukeblad 3. februar 2006

Forskning
Jo høyere opp i akademia, jo færre kvinnelige ansatte – til tross for at det 
ikke er mangel på kvalifiserte kvinner til stillingene. Fra 1990 til 2005 har 
849 kvinner avlagt doktorgrad i medisin og helsefag. I samme periode 
tok 793 kvinner doktorgrad i matematikk og naturvitenskap, 646 i sam-
funnsvitenskap og 394 i humaniora. I samme periode avla 307 kvinner 
doktorgrad i teknologi. Fra 2002 har flere kvinner avlagt doktorgrad i 
samfunnsvitenskap enn i matematikk og naturvitenskap. I 2006 var an-
delen kvinner og menn som avla doktorgrad, tilnærmet lik innen medisin, 
landbruksfag og veterinærmedisin. En liten overvekt kvinner ble doktor 
i medisin og en liten overvekt menn ble doktor i landbruksfag og veteri-
nærmedisin. Ni av ti som tar doktorgrad innen teknologi er menn (NIFU 
STEP, doktorgrader i tall).

Doktorgrader 2006 per fagområde  
prosentvis fordelt på kjønn
Kilde: NIFU STEP, 2007

Humaniora 45% 55%
Samfunnsvitenskap 41% 59%
Matematikk/naturvitenskap 30% 70%
Teknologi 13% 87%
Medisin 52% 48%
Landbruksfag og veterinærmedisin 49% 51%

Kvinneandelen blant lærestedenes egne stipendiater utgjør 47 prosent. Kvin-
ner utgjør 42 prosent av stipendiater finansiert av Norges forskningsråd. For-
klaringen er at Forskningsrådet har mange stipendiater innenfor matema-
tikk/naturvitenskap og teknologi hvor kvinneandelen er lav. Menn mottar 
70 prosent av den samlede forskningsfinansieringen fra Norges forsknings-
råd. Den store forskjellen skyldes at flere menn enn kvinner sitter i akade-

kvinnerekord ved  
nhh i bergen
Det ligger an til rekordhøy  
kvinneandel på bachelorstudiet 
i økonomi og administrasjon ved 
Norges Handelshøgskole. 41,8  
prosent av de som får tilbud om 
plass på studiet i 2007 er jenter, 
noe som er en oppgang på 5,7 
prosentpoeng fra 2006. – Hard 
satsing på å øke jenteandelen  
ved NHH har båret frukter, forteller 
rektor Jan I. Haaland.

Kilde: NHH.no

norge styrer 
mot ingeniørkrise
Opptaket av studenter til realfag 
fortsetter å stupe. I 2005 valgte 
700 færre studenter realfag sam-
menliknet med året før. Bak jube-
len over et strålende arbeidsmar-
ked skjuler det seg en varslet krise. 
Næringsliv, stat og kommuner 
skriker etter ingeniører. Forskere 
mener lav søkning til vanskelige 
studier er en effekt av den høye 
velstanden. Et annet trekk som 
skiller realfagene fra andre studie-
retninger, er den lave andelen 
kvinner. Forskningsleder Bjørn 
Stensaker i NIFU STEP poengterer at 
rekrutteringspotensialet for realfag 
er størst blant jenter.

Kilde: Teknisk Ukeblad, 2006

Høyeste fullførte utdanning*
Tallene er fra 2005, gjelder kvinner og menn  
over 16 år og er oppgitt i prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

 menn kvinner

Grunnskolenivå 17 21 

Videregåendeskolenivå 60 54 

Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå 16 22 

Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå 7 4 

Totalt 100 101

*Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

I 2005 var 31 prosent av befolkningen mellom 19 og 24 år i høyere utdan-
ning. Av hele elevmassen starter 23 prosent på høyere utdanning samme 
år de fullfører videregående skole, mens tilsvarende tall for innvandrer-
nes etterkommere er 45 prosent. Etterkommerne tar utdanning på høy-
ere nivå enn foreldregenerasjonen. Når det gjelder sannsynligheten til å 
starte med høyere utdanning rett etter fullført videregående skole, er det 
ingen forskjell mellom elever med majoritets- eller innvandringsbakgrunn 
(Statistiske Analyser 74. Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse, 
Statistisk sentralbyrå).

Kvinnelige etterkommere tar høyere utdanning i like stor grad som den 
kvinnelige befolkningen generelt. Mannlige etterkommere tar utdanning 
i større grad enn den mannlige befolkningen i alt. 29 prosent av mannlige 
etterkommere er i høyere utdanning mot 25 prosent av menn generelt.

Studenter i høyere utdanning*
I prosent av registrert årskull (19–24 år), etter innvandringskategori og kjønn.
Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2006

befolkningen i alt førstegenerasjons- 
innvandrere etterkommere

i alt menn kvinner i alt menn kvinner i alt menn kvinner

2003 30 25 36 17 15 18 33 29 37

2004 30 25 36 17 15 19 32 29 36

2005 31 25 37 18 16 20 33 29 38

*Doktorgrader er ikke med.

Studenter med ikke-vestlig bakgrunn tar andre studievalg enn befolknin-
gen generelt. Mest populært blant disse studentene er apotekfag, tann-
helsefag, matematikk, fysikk, statistikk og kjemi (Innvandring og innvan-
drere 2006, Statistisk sentralbyrå).
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Skolebygg må gjøres tilgjengelige  ɏ
for alle gjennom universell utfor-
ming. Kunnskap om funksjons-
hemmede elever er nødvendig.  
Tilfeldigheter med hensyn til til-
budt spesialopplæring og tilrette-
legging kan ikke være avgjørende 
for hvilken utdanning funksjons-
hemmede får gå på.

Økt fokus på kjønnsdelt utdan- ɏ
ningsvalg i lærerutdanningen 
og i etterutdanning av rådgivere 
bør etterstrebes. Et mulig tiltak 
er å styrke likestilling som emne 
i utdanningen av lærere og råd-
givere.

Universitetene bør måle likestilling  ɏ
ved å instruere avdelingene til å 
føre statistikk som viser kjønnsfor-
delingen blant søkere, innstilte og 
tilsatte i vitenskapelige stillinger. 
Det er en enkel måte å synliggjøre 
hvordan det underrepresenterte 
kjønn faller fra på veien fra søk-
nad, via intervju og innstilling, til 
ansettelse.

Myndighetene må iverksette kon- ɏ
krete tiltak for å snu utviklingen 
som viser at mange ungdommer, 
og særlig innvandrergutter, dropper 
ut av den videregående skolen. 

Det må kartlegges hvorfor så  ɏ
mange gutter og jenter som  
velger utradisjonelt, slutter  
skolen underveis.

Bedrifter som tilbyr lærling-  ɏ
ordninger, må sette i verk tiltak 
for å sikre rekruttering av lærlinger 
med etnisk minoritetsbakgrunn.

Regjeringen må klargjøre konse- ɏ
kvensene for elever som får fritak 
for sidemål, med tanke på eventu-
ell fremtidig yrkeskarriere i staten.

Bruke økonomiske virkemidler   ɏ
og insentivordninger for å øke 
andelen kvinnelige professorer.

Utdanningsvalgene som blir gjort 
i ung alder får store konsekvenser 
både for den enkeltes fremtidige 
livssituasjon og for samfunnets 
utvikling. Myndighetene har ikke 
lykkes i å få ungdom til å velge 
utradisjonelt. De tradisjonelle 
utdanningsvalgene viderefører det 
mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet 
i Europa. Dette får store konse-
kvenser, særlig for kvinners løn-
ninger, kvinners tilgang til makt og 
deres karrieremuligheter. Skal vi 
oppnå større kjønnslikestilling må 
all ungdom, uavhengig av kjønn, 
etnisk tilhørighet og funksjons-
evne, ta utdanningsvalg basert på 
sine egne evner og interesser og 
ikke på tradisjon og kjønnsroller.

Etter at aktivitetsplikten i like-
stillingsloven kom i 2003, har ut-

danningsinstitusjonene hatt rikelig 
tid til å foreta en kritisk gjennom-
gang av sin egen praksis i forhold 
til kjønn. Akademia har fortsatt 
store utfordringer når det gjelder 
kvinner i vitenskapelige stillinger. 
Mannsdominansen blant professo-
rer er overveldende. Akademia må 
sette et kritisk blikk på kvalifika-
sjonskravene og rekrutteringspro-
sessen til vitenskapelige stillinger. 
Rekrutteringsgrunnlaget er det jo 
ingenting i veien med: 54 prosent 
av amanuenser og høgskolelekto-
rer er kvinner, og 40 prosent av de 
som tar doktorgrad er kvinner.

Mangelen på kunnskap om 
integrering av elever og studenter 
med nedsatt funksjonsevne krever 
myndighetenes oppmerksomhet. 
Evalueringer av dagens situasjon 

med sikte på å øke inkludering fra 
skolestart heller enn integrering i 
seinere stadier, er nødvendig. Ny 
felles lov om universiteter og høg-
skoler fra 2005, skjerper kravene til 
læringsmiljø, universell utforming 
og tilrettelegging av studiesitua-
sjon. Det må sikres at loven følges 
opp så studentene slipper å ta 
kampen selv.

Etterkommerne av innvandrere 
tar høyere utdanning på lik linje 
med eller i større grad enn majori-
tetsbefolkningen. Statistikken viser 
at ungdom med ikke-vestlig bak-
grunn velger mer realfag enn ung-
dom generelt. Så når det gjelder å 
få flere kvinner til å velge realfag, 
bør det satses på innvandrerung-
dommen.

ombudet mener

ombudet foreslår  
følgende tiltak

toppnotering
Prosjektet «Jenter og teknologifag» på Sørlandet for med konkrete tiltak  
å ha økt rekrutteringen av jenter til teknologifag. Årets søkertall til videre-
gående skoler i Agderfylkene viser at 100 nye jenter søker skoletilbud med 
tanke på lærlingplasser og jobber innen industri, bilfag, elektrofag og 
byggenæring.

bunnotering
Norges forskningsråd for i 2006 å fremstå som en dinosaur i likestillings-
arbeidet. 70 prosent av alle forskningsmilliardene går til menn. Forsk-
ningsrådet har store utfordringer om rådet skal fremstå som innovativt og 
med et godt forankret likestillingsperspektiv.

miske topposisjoner som gir mulighet til forskningsfinansiering (Kjønns-
balanse i akademia – gylne muligheter, Komité for integreringstiltak, 2007). 
Ved statlige universiteter og høgskoler er 17 prosent av professorene kvin-
ner. Humaniora har størst andel kvinnelige professorer med 28 prosent. 
Teknologi har den laveste andelen med 6 prosent kvinnelige professorer.

Kjønnsfordeling i utvalgte vitenskapelige stillinger  
ved universiteter og høyskoler i Norge
Tallene er oppgitt i prosent.
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, 2006
Indikatorene «Professorer» og «Stipendiater» er beregnet fra denne tabellen.  
Merk at det kun er professorer og ikke professor II som er beregningsgrunnlaget  
for indikatoren «Professorer».

2005 2004 2003

stillingskode kvinner menn kvinner menn kvinner menn

Professorer 17 83 16 84 16 84 

Professor II 13 87 11 89 9 91 

Førsteamanuensis/-lektor 32 68 31 69 29 71 

Amanuensis/høgskole-  
og universitetslektor

54 46 54 46 51 49 

Post doktor 43 57 45 55 49 51 

Stipendiat 47 53 46 54 44 56

Doktorgrader avlagt 40 60 39 61 39 61

«Rapporten viser at det finnes kvalifiserte kvinner i universitets-  
og høgskolesektoren, selv om de er færre innen fagene matematikk, 
naturvitenskap og teknologi. Men den viser også at institusjonene må 
øke ambisjonene når det gjelder å ansette kvinner.»
– Kari Melby, leder av Komité for integreringstiltak  
til kvinneriforskning.no

vil sette pris på 
kvinner i akademia 
Komiteen for integreringstiltak, 
Kvinner i forskning, anbefaler flere 
økonomiske tiltak for å bedre like-
stillingen i akademia. De foreslår 
at ansettelser av kvinner som pro-
fessor eller førsteamanuensis skal 
utløse en økonomisk premiering 
til lærerstedet fra departementet. 
Komiteen foreslår 500 000 kroner 
per kvinne rekruttert til toppstil-
lingene.

Kilde: kvinneriforskning.no




