
Menn i 
kvinnedominerte yrker
OLE B.  NORDFJELL,  SENIORRÅDGIVER VED REFORM – RESSURSSENTER 
FOR MENN

NASJONAL BARNEHAGEKONFERANSE 17.11. 2017



Reform – ressurssenter for menn

•“A not for profit NGO”

•Nasjonalt kunnskapssenter for menn og likestilling

•Opprettet 2002

•Grunnfinansiert av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet

•Prosjektfinansiering fra både private og offentlige 
kilder

•5 heltidsstillinger, 25 frivillige og terapeuter



Men in nursing education, 
(pågående)

www.gendertest.no
Likestillling og barnelitteratur 

(2015)

Mapping promising nordic
practices practices (2014-

2015)

Forskningsarbeid om økningen 
av andel menn i norske 

barnehager (2012)

Samling av eksempler for 
arbeid med likestilling i 

europeiske barnehager (2009)

Veileder om moderat kvotering 
av menn (2009)

Prosjekt om 3 menn på i en 
barnehageavd. (1997)

http://www.gendertest.no/


Hvordan ser det 
«kvinnedominerte» 
studie- og arbeidslivet ut? 



Kjønnsfordeling
videregående 
skole



Kjønnsfordeling 
høyere utdanning

https://www.ssb.no/utdanning/nokkeltall/_attachment/303613?_ts=15b430d49a0


Oppmerksomhet 
om 
«eliteutdanninger»
Medisin

Psykologi

Søknad om ekstra studiepoeng



Men også om 
lærerutdanningen



Studiene med lavest andel menn
Utdanning Andel kvinner 

(prosent)

1 Tannpleier 94,4

2 Ortopediingeniørutdanning 93,8

3 Dyrepleie 93,3

4 Tannteknikerutdanning 92,6

5 Ernæring 91,1

6 Døvetolkutdanning 87,8

7 Sykepleierutdanning 87,5

8 Veterinærutdanning 86,7

9 Sosionomutdanning 85,0

10 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn 83,3

Kilde: Norsk senter for forskningsdata (NDS)



Kjønnsfordeling
yrker med barn



Med økt innvandring majoritets- og minoritetsetniske skillelinjer 
fram.

Høy andel med minoritetsetniskebakgrunn i mange 
omsorgsutdanninger.



Hvilke konsekvenser har 
(under)representasjonen 
av menn?



Konsekvenser av 
(under)representasjonen av menn

Ufrie yrkesvalg

1

Dårlig utnyttelse av
arbeidsstyrken. 
Henvender seg bare til
½ arbeidsstyrken

2

For brukerne er et 
større mangfold 
ønskelig:  utdannings-
og sosiale yrker 
(familievern, 
krisesenter etc.)

3

Arbeidstakere 
foretrekker 
arbeidsplasser med 
jevn kjønnsfordeling

4

Skjev belastning på 
arbeidsplassene i med 
uttak av 
foreldrepermisjon og 
deltid 

5

Menn blir 
«oversynlige» som 
kjønn mens kvinner 
blir usynlige som kjønn

6



Hvordan øke andelen 
menn?





Er det noe vi kan 
lære av arbeidet 
for flere menn i 
barnehager?
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samtidig rekrutteringstiltak

Parallell til fedrekvoten

Muligheter for begynne som ufaglært

4. Menn i barnehagen er en del av 
det nasjonale selvbildet

Og en del av likestillingspolitikken

Kilde: Nordfjell og Nielsen, 2012



Når vil vi nå målsetningen 
om 20 prosent menn i 
barnehager?

1997 – 6 prosent menn



Når vil vi nå målsetningen 
om 20 prosent menn i 
barnehager?

1997 – 6 prosent menn

2014 – 11 prosent menn

0,29  prosent i året

2041 – 20 prosent menn



Programsatsing 
for menn i 
omsorgsyrker
Trenger flere omsorgsarbeidere

I Tyskland er programsatsingen for 
menn i barnehager ledet av et 
minidirektorat bestående både av 
forskere andre eksperter på menn i 
barnehager

Siden 2010 med gode resultater. Nå 6 
prosent menn ansatt i tyske 
barnehager

Utdanning står i sentrum



Jobbe med 
utdanningene
• At Utdanningsdepartementet stiller 

større krav og gir ressurser til 
universiteter og høyskoler/ rektorer

til arbeid for bedre kjønnsbalanse på 
fagene 

• At studieledere følger opp

• Normkritisk arbeid med pensum og 
undervisning



Andre 
rekrutteringstiltak

Menn i Helse og andre 
etterutdanningsprogrammer

Ekstra studiepoeng

Likestillingsstipend 

Lekeressurs

Tilpasse tiltaket guttedag for menn i omsorgsyrker
etter modell fra andre europeiske land



Takk for oppmerksomheten!

Diskusjon og spørsmål


