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GUTTEGÆERN



Mandat
Alle elever har rett til like muligheter for god læring i skolen 

KUNNSKAP
bygge et kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner oppstår 

TILTAK
gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge 
de mest effektive tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner
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Historisk og 
internasjonalt



Long term trends in the gender gap in tertiary attainment
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Source: Barro and Lee, 2013. OECD report  Figure 2.1. 
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The gender gap in high income/emerging countries
Percentage of women among recently graduated bachelor students, 2015 

Source: OECD Education Database, 2018
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Andel kvinner og menn i Norge med høyere 
utdanning. Alder 30-39 år. 1970-2016.

Statistisk sentralbyrå, 2018



Kjønnsforskjeller i 
grunnopplæringen og livsløpet



Flere gutter enn jenter mottar 
spesialundervisning i grunnskolen

Andel med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og 

spesialundervisning i grunnopplæringen, 2017–2018.
Kilde: Utdanningsdirektoratet



Jenter gjør det bedre enn gutter i hele fordelingen av 
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng etter kjønn, 2018. 
Kilde: Bestilt fra Utdanningsdirektoratet, 2018



Forskjellene er lettest å se i øvre og nedre 
ende av fordelingen

Grunnskolepoeng etter kjønn, 2018. 
Kilde: Bestilt fra Utdanningsdirektoratet, 2018



Kjønnsforskjellen i grunnskolepoeng er den samme i 
alle samfunnslag

Grunnskolepoeng etter foreldres utdanningsnivå, 2018. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken
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Betydelige forskjeller mellom gutter og jenter 
i gjennomsnittlige grunnskolepoeng
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Sterk sammenheng mellom grunnskolepoeng 
og fullføring av videregående opplæring

Andel fullført videregående opplæring fem år etter påbegynt 

opplæring og etter grunnskolepoeng 2012–2017. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken



Jenter gjør det bedre i alle fag unntatt 
kroppsøving

Standpunkt- og eksamenskarakter med 

eksamensform i parentes, 2017. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken



Leseferdighetene til jenter og gutter øker 
– kjønnsforskjellene vedvarer

Leseferdigheter for 4. trinn, PIRLS. 
Kilde: Borgonovi (2018)



Økning i antall søkere som ikke får 
plass i høyere utdanning

Dimensjonering av utdanningskapasitet i høyere
utdanning og fag- og yrkesopplæringen. 
Kilde: Samordna opptak og Utdanningsdirektoratet, 2018



Konsekvenser av 
kjønnsforskjeller i skolen

Videre utdanning

Familie og barn

Sosioøkonomisk ulikhet

Helse og levealder

Politiske konsekvenser?



Årsaker til kjønnsforskjeller 
i utdanning



To spørsmål

1. Hvorfor har de nye kjønnsforskjellene oppstått
siden 1970-tallet?

2. Hvorfor gjør jenter det bedre på skolen enn
gutter?



Grupper av mulige årsaker

• Individuelle

• Familien

• Arbeidsmarkedet

• Barnehagen

• Grunnopplæringen



Utvalgets forslag og tiltak 



Prinsipper

Tiltakene skal 

• gjøre guttene bedre, 
og ikke gjøre jentene dårligere

• bidra til å redusere sosioøkonomiske forskjeller

• omfatte både gutter og jenter, menn og kvinner

• bidra til inkludering 

• være kunnskapsbaserte 



Tidlig og tilpasset innsats

• Gratis førskole for alle femåringer

• Fleksibel skolestart

─Videreføre dagens ordning for skolestart (6/11)

─Utrede én eller flere former for fleksibel skolestart (5/11)

• Heldagskole for alle elever på 1.–4. trinn



Tidlig og tilpasset innsats

• Alle skoler skal ha støttemodell med tre nivåer

• Spesialpedagogisk støtte skal gis av personell med relevant 
pedagogisk kompetanse i 80 % av vedtakstimene



Grunnskolens innhold og organisering

• Skoler må tilby minst fem valgfag 

• Innføre poengberegning av standpunkt- og eksamenskarakterer etter 
fagenes timetall.



Overganger i utdanningsløpet

• Utforskende skoleår

• Lovfeste rett til læreplass

• Kombinerte løp med yrkesfag og 
studiekompetanse/interessebaserte programfag

• Samordning av forsøk med kjønnspoeng i høyere utdanning



Kunnskapssystem for barnehage og grunnopplæring

• Nasjonalt register for forløpsdata for barnehage og 
grunnopplæring
 Forskningsbasert kartlegging av barns utvikling ved fire- og 

seksårsalderen

 Nasjonale prøver i lesing og regning på 3. trinn og i skriving på 8. 
trinn

 Erstatte Elevundersøkelsen med en kortere, forskningsbasert 
undersøkelse

• Sikre personvern og medvirkning



Konklusjoner

• Kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner og utdanningsløp 
må sees i et internasjonalt og historisk perspektiv

• Forskjellene er en samfunnsutfordring som krever 
politikkutforming og tiltak

• Kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å konkludere om 
årsaker – men vi vet en god del

• Kunnskapsgrunnlaget om tiltak er for svakt

• Vi oppfordrer til å handle nå: 
Teste tiltak og skaffe kunnskap



Takk


