
Mandat for ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 
 
Formål 
Alle elever har rett til like muligheter for god læring i skolen. Det overordnede formålet med 
utvalgets arbeid skal være å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor 
kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår. Utvalgets arbeid skal gi lokale og nasjonale 
myndigheter et bedre grunnlag for å velge de mest effektive virkemidler og tiltak for å 
motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. 
 
Bakgrunn 
Det eksisterer gjennomsnittlige kjønnsforskjeller i prestasjoner i den norske skolen som ikke 
uten videre er enkle å forklare. Forskjellene gjør seg gjeldende gjennom hele utdanningsløpet 
og kan potensielt gi betydelige konsekvenser for ulike livsløpsutfall, herunder mulighetene til 
å komme inn på studier med høye inntakskrav i høyere utdanning. Men bildet er ikke entydig. 
Det er ikke slik at alle gutter presterer dårligere enn jentene i alle fag og på alle målinger – i 
enkelte målinger i enkelte fag er det en høyere andel gutter som presterer godt. Det totale 
snittet er imidlertid lavere og fordelingen mer ujevn for guttene. Det er heller ikke slik at 
kjønnsforskjellene kommer til uttrykk i like stor grad på alle målinger, inkludert 
internasjonale komparative studier hvor Norge deltar. Forskjellene varierer også med fag og 
alder. Det er også noe usikkerhet rundt hvor varige kjønnsforskjellene er, det vil si om de 
vedvarer inn i voksen alder. Kjønnsforskjellene kommer likevel tydelig til uttrykk på 
eksamenskarakterer og grunnskolepoeng etter avsluttet 10. trinn. 
 
Gitt situasjonsbeskrivelsen over er det behov for å fremskaffe et nyansert og balansert 
kunnskapsgrunnlag som kan danne grunnlag for fremtidige tiltak og politikkutvikling på 
feltet. Det er et ønske om å bruke virkemidler og utforme tiltak basert på solid kunnskap om 
hva som er kjernen i utfordringene og hvilke tiltak som vil være mest effektive. 
 
Utvalgets oppdrag 
Den overordnede utfordringen som utvalget skal utrede er det faktum at gutter er 
overrepresentert på flere negative statistikker, f.eks. enkeltvedtak om spesialundervisning, 
frafall og prestasjoner på de laveste ferdighetsnivåene.  
 
I tidligere studier ble det ofte argumentert med at årsakene til kjønnsforskjellene i 
skoleprestasjoner lå utenfor skolens kontroll, blant annet sosial bakgrunn og andre 
familievariabler. I dag er det imidlertid større enighet om at også faktorer innenfor skolens 
kontroll kan være av betydning for kjønnsforskjeller i skolen. 
 
Før myndighetene tar i bruk virkemidler og iverksetter tiltak er det behov for et bedre 
kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og eventuelt hva 
som kan gjøres for å motvirke dem. Utvalgets oppdrag er å identifisere årsaker og effektive 
tiltak. 
 
 



 
 
Utvalget skal: 

• Gjennomgå relevante systematiske kunnskapsoversikter, samt annen relevant nasjonal 
og internasjonal forskning om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner 

• Systematisere eksisterende kunnskap og relatere denne til konteksten i dagens norske 
skole for derigjennom å komme frem til et felles kunnskapsgrunnlag om utfordringene 

• Utrede om det eksisterer forhold i norsk skole og utdanning eller i samfunnet for øvrig 
som på systematisk vis bidrar til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner  

• Utrede hvorvidt kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner gir ulike utslag i forskjellige 
befolkningsgrupper, herunder for eksempel elever med enkeltvedtak om 
spesialundervisning og elever med minoritetsbakgrunn 

• Utrede konsekvenser av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner for deltagelse i høyere 
utdanning 

• På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget foreslå tiltak på både nasjonalt og lokalt nivå 
• På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget foreslå piloter som kan egne seg for systematisk 

utprøving gjennom effektstudier 
 
Hovedtyngden av arbeidet bør legges på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, mens 
konsekvenser for deltagelse i høyere utdanning bør anses som en sekundær problemstilling. 
 
Forslag til tiltak bør primært være innrettet mot å påvirke årsakene til kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner, men utvalget kan også foreslå kompensatoriske tiltak ment å rette opp i 
allerede oppståtte forskjeller. 
 
Utvalget bes se hen til andre pågående prosesser som kan medføre endringer i norsk skole, 
herunder blant annet fagfornyelsen. 
 
Det pedagogiske arbeidet i barnehagen har betydelig innvirkning på barns utvikling og 
dermed også deres skoleprestasjoner. Utvalgets arbeid skal derfor også omfatte barnehagens 
arbeid ut fra barnehagens oppdrag slik det er formulert i rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver. 
 
Frafall i videregående opplæring er ett punkt der det er betydelige kjønnsforskjeller. Det er i 
forbindelse med tidligere og pågående prosjekter slik som Ny Giv og Program for bedre 
gjennomføring bygget mye kunnskap om frafall, men uten at man har sett spesifikt på 
kjønnsforskjeller. Utvalget kan se på dette temaet som en utfallsvariabel av forskjeller i 
skoleprestasjoner, men frafallsproblematikk som sådan bør ikke bli en primær eller for 
dominerende tematikk i utvalgets arbeid. 
 
Minst ett av utvalgets forslag skal være basert på uendrede budsjettrammer. 
 
 



Rammer og organisering 
Arbeidet skal avgrenses til å gjelde barnehagen, opplæringsløpet fra 1.-13.trinn i skolen samt 
konsekvenser av kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner for deltagelse i høyere utdanning. 
 
Utvalget kan vurdere hvorvidt det er behov for å sette ut oppdrag for å innhente nødvendig 
kunnskap. Utvalget skal arbeide i tråd med Veileder for utvalgsarbeid i staten og gjeldende 
utredningsinstruks datert 19.02.2016. 
 
Utvalget skal legge til rette for møteplasser der relevante aktører gis anledning til å komme 
med innspill.  
 
Det tas sikte på at utvalget starter sitt arbeid høsten 2017 og avgir sin innstilling innen 1. 
februar 2019. Utvalgets innstilling skal avgis i form av en NOU. Det vil stilles 
sekretariatsressurser tilgjengelig for utvalget.  
 
Dersom utvalget har spørsmål om tolkning eller avgrensning av mandatet skal dette tas opp 
med Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet skal informeres om arbeidets 
progresjon på egnet måte. 


