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Høring NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre 

læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 
utdanningsløp 
Avsender: Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 

1. Innledning 
Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til utvalgets utredning om kjønnsforskjeller i 

skoleprestasjoner og utdanningsløp. Det overordnede formålet med utvalgets arbeid har 
vært å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner oppstår. Og gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å 

velge de mest effektive virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i 
skoleprestasjoner. 

Utvalget peker særlig på at flere faktorer på individnivå kan bidra til elevens 
skoleprestasjoner. Samtidig mangler kunnskap om hvordan kjønnsforskjeller på individnivå 
henger sammen med kjønnsforskjeller på systemnivå. De overordnede målene for utvalgets 

forslag til tiltak er likevel å redusere kjønnsforskjellene gjennom å bidra til en bedre skole for 
alle. 

Vi vil gjerne ha innspill til om kunnskapsgrunnlaget og forslagene til løsninger og tiltak 
oppleves dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående opplæring og høyere 
utdanning. Departementet er også kjent med at flere kommuner/skoler har satt i gang tiltak 

som har hatt god virkning på å løfte guttenes resultater. Vi ber derfor om at dere beskriver 
slike tiltak og gjerne legger med lenker til resultater eller ressurser som kan være 

interessante å dele med andre. Det vil også være mulig å foreslå alternative forslag til tema 
eller tiltak. 
Du/dere kan mellomlagre svaret på høringsuttalelsen, og du/dere kan også hoppe over 

spørsmål underveis. 
Høringsbrev 

 
Lenke til utredningen 
Lenke til mandatet 

Takk for at du/dere tar dere tid til å delta i høringsrunden. 

2. Kunnskapsgrunnlaget 
Vi ønsker din/deres vurdering om ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag som beskrives i del 
III, kapittel 7-10, er dekkende.  

 Hvis du/dere har innspill til utvalgets kunnskapsgrunnlag og analyse i kapitlet 
Forskjeller og årsaker på individnivå, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 7 i del III av 

utredningen 
Ingen kommentar fra instansen 

 2. Hvis du/dere har innspill til utvalgets kunnskapsgrunnlag og analyse i kapitlet 

Årsaker i familien og på arbeidsmarkedet, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 8 i del III 
av utredningen 

Ingen kommentar fra instansen 
 3. Hvis du/dere har innspill til utvalgets kunnskapsgrunnlag og analyse i kapitlet 

Årsaker i barnehagen, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 9 i del III av utredningen 

https://hoering.udir.no/LastNedVedlegg/3336
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-3/id2627718/sec1
https://nettsteder.regjeringen.no/stoltenbergutvalget/files/2017/11/Mandat-for-ekspertutvalg-om-kjønnsforskjeller-i-skoleprestasjoner.pdf


Ingen kommentar fra instansen 

 4. Hvis du/dere har innspill til utvalgets kunnskapsgrunnlag og analyse i kapitlet 
Årsaker i skolen, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 10 i del III av utredningen 

Ingen kommentar fra instansen 
 5. Hvis du/dere har andre innspill til tema som bør vurderes, kan du/dere utdype 

dette her: 
Ingen kommentar fra instansen 

3. Forslag og tiltak 
I utredningen beskriver utvalget flere områder med tilhørende forslag og tiltak i del IV, 

kapittel 11 - 15. Er det enkelte områder av forslagene du/dere har synspunkter på så kan 
dette utdypes nedenfor. 

 6. Hvis du/dere har innspill til utvalgets forslag og tiltak i kapitlet 

Kunnskapssystem for barnehager og skoler, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 12 i del 
IV av utredningen 

Kartleggingsprøver, forskningsbaserte undersøkelser må være mulig å kunne sammenligne 
over tid for å kunne se utvikling til den enkelte elev.  

 7. Hvis du/dere har innspill til utvalgets forslag og tiltak i kapitlet Tidlig innsats og 

tilpasset innsats, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 13 i del IV av utredningen 
Alternativ e  

 8. Hvis du/dere har innspill til utvalgets forslag og tiltak i kapitlet Grunnskolens 
innhold og organisering, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 14 i del IV av utredningen 
Støtter utvalgets anbefaling om innføring av nytt fag: utdanningsvalg og livsmestring. Det 

kan være vanskelig for skoler å ha ressurser og midler til å tilby 5 ulike valgfag.  
 9. Hvis du/dere har innspill til utvalgets forslag og tiltak i kapitlet Overganger i 

utdanningsløpet, kan du/dere utdype dette her: Jfr kap 15 i del IV av utredningen 
Ingen kommentar fra instansen 

 10. Har du/dere innspill til andre forslag eller tiltak som bør vurderes, kan du/dere 

utdype det her: 
Ingen kommentar fra instansen 

4. Generell vurdering av rapporten 
 11. I hvilken grad er du/dere enig i at kunnskapsgrunnlaget er dekkende for temaet 

kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp? 
Helt enig 

Ingen kommentar fra instansen 
 12. I hvilken grad er du/dere enig i at forslagene og tiltakene er dekkende for 

temaet  kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp? 

Delvis enig 
Ingen kommentar fra instansen 

 13. Har du/dere eksempler på tiltak som motvirker kjønnsforskjeller? 
Lekpreget undervisning og bruk av digital verktøy som stiller mindre krav til finmotoriske 
ferdigheter i begynneropplæringen. Innslag av konkurranse Medvirkning i egen læring 

inkludert mulighet for bortvalg Trene på selvregulering  
 14. Har du/dere andre kommentarer, kan disse gis her: 

Skolelederforbundet er medlem i referansegruppen til gruppen som skal fremme en 
anbefaling som grunnlag for en Stortingsmelding om tidlig innsats. Vi vil i denne fremme 

følgende standpunkt som er relatert til NOU en: 
Vi vet at: 
• 70 prosent av spesialundervisningen i den norske skolen gis til gutter. 



• Gutter faller av i undervisningen og dropper i større grad ut av skolen. I dag er flere 

menn enn kvinner uføretrygdet, og menn er overrepresentert i norske fengsler. 
• Spriket mellom gutter og jenters skoleprestasjoner er økende 

• Skolen har blitt mer teoretisk enn tidligere. 
• Det har blitt mindre fysisk aktivitet. (Kroppsøving er det eneste faget der gutter er best) 

• Det har blitt mindre håndverk. 
• Det har blitt mindre musikk og kunstneriske aktiviteter. 
• Det har blitt lagt mindre vekt på dannelse og karakterbygging. 

• Dagens skole favoriserer de som er flittige, og som kan sitte stille i timen. 
Noen forslag til tiltak/løsninger: 

• Konkretisert plan for samhandling i overgangen fra barnehage til skole. 
• Skape arenaer for samhandling – forstå hverandres virksomhetslogikk og pedagogiske 

grunnide. 

• Skape samspill mellom de ulike nivåer innen kommune, mellom kommuner, mellom 
forvaltningsnivåer – eleven i sentrum og ikke profesjonen. 

• Flere yrkesgrupper inn i skole og barnehage, og flere menn inn i sektoren. 
Spesialpedagogisk ressurser må nærmere barnehage og skolen 

• Lærerutdanningene og rekrutteringen må rettes mot menn (opptakskrav og prioritering 

av menn) 
• Hospiteringsordninger mellom skole og barnehage 

• Gutter som ikke mestrer må fanges opp i barnehagen og gis tilbud som er relevante og 
som skaper mestring 

• Barnehagens innhold, (og skolens første år,) må ikke bli for teoretisert 

• Det må være lov å differensiere utdanningstilbudet i større grad enn i dag 
• Bruke de nåværende virkemidlene på en måte som passer gutter bedre; tidlig innsats, 

spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 
• En times fysisk aktivitet som del av opplæringen, ikke som et krav til hvert fag 
• Betydningen av arbeidslivsfag og utdanningsvalg i ungdomsskolen. Samarbeidet mellom 

USK og VGS må systematiseres! 
• Gutteutdanning for lærere – hvordan sikre at læreren «skjønner» gutters utvikling 

• Øke handlingsrommet til lederen slik at både kompetanse og kapasitet kan styres av til 
det beste for barn og unge. Normer er krevende da det binder opp ressurser der det 
kanskje ikke treng! 

 
 


