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Referat 

 

Møte i Stoltenbergutvalget  

12. feb. 2018, kl. 09:00-16:00 

Kirkegata 18, Oslo 

 

Tilstede 

Fra utvalget: Camilla Stoltenberg, Terje Ogden, Arne Ola Lervåg, Ingrid Fylling, Mats A. 

Kirkebirkeland, Rahman Akhtar Chaudhry, Mats Monsen, Camilla Trud Nereid, Katrine 

Vellesen Løken 

Fra sekretariatet: Kjetil Sletteng Ulvik, Kari Vea Salvanes, Nadine Farnes, Silje Eggestad 

Referent (Silje Eggestad) 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden v/utvalgsleder 

Enstemmig godkjent 

 

Punkt 3, 4 og 5 ble skjøvet frem på agendaen og ble gjennomgått i følgende rekkefølge: 

 

5.  Orientering om status for åpen innspillskonferanse v/sekretariat  

 Sekretariatet orienterte om status for den åpne innspillskonferansen på Litteraturhuset. 

Dato er satt til 5. april. Ansvarlig redaktør i Minerv Nils August Andresen har takket 

ja til å være konferansier. Konferansen har tre tematiske deler: Kjønn og samfunn; 

Gutters utfordringer i utdanningsløpet; og Kjønnsforskjeller i barn og unges utvikling. 

To av forskerne som var invitert til den første tematiske bolken, og én av forskerne 

som var invitert til den andre tematiske bolken, har informert at de ikke kan stille. 

 

Oppfølgingspunkt: Sekratiariatet sender ut et nytt utkast til notat om 

forskerkonferansen de nærmeste dagene. Utvalget spiller inn forslag til forskere som 

kan erstatte de som ikke kunne stille, samt andre personer som kan bidra i 

paneldebattene.  

 

3.  Forslag til opplegg for regionale innspillskonferanser v/sekretariat 
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Sekretariatet la frem et notat om format (tema, sted) og mulige deltakere til de 

regionale innspillskonferansene, samt forslag til utvalgsmedlemmer som kan ha 

primæransvar for de ulike konferansene:  

- Skolestart, oppvekstvilkår, tidlig barndom og sosiale og emosjonelle ferdigheter, 

Bergen (Katrine Vellesen Løken) 

- Tverretatlig samarbeid og koordinering i utdannings- og helsesektor, Trondheim 

(Camilla Trud Nereid) 

- Frafall i videregående opplæring, konsekvenser for senere utdanning, arbeid og 

helse, Bodø/Tromsø (Ingrid Fylling) 

 

Utvalget diskuterte foreslått formål og mulige tema for konferansene. Det var enighet 

om temaet for Bergenskonferansen. Det var noe usikkerhet rundt nytten av temaene 

for de to øvrige konferansene. Diskusjonen dreide rundt hva utvalget får mest nytte av 

til sin rapport, samt hva det allerede finnes kunnskap om. Det ble foreslått å arbeide 

mer med temaene. 

 

Vedtak: Utvalget besluttet å arrangere regionale innspillskonferanser på stedene som 

foreslått. Foreslåtte primæransvarlige takket ja til å ta ansvar for å finne passende 

lokaler og foreslå interessante deltakere til møtene.  

Oppfølgingspunkt: Sekretariatet utarbeider et notat som gir en tydelig målsetning 

med konferansene der denne er knyttet til mandatet. Sekretariatet arbeider videre med 

å utforme temaene for de ulike konferansene i dialog med de primæransvarlige. 

 

4.  Orientering om status for OECD-prosjekt og kunnskapsoversikt v/sekretariat  

Sekretariatet orienterte om status for de to prosessene:  

- OECD er i gang med å utarbeide landnotatet om Norge, som er del 1 av rapporten 

de skal utarbeide for utvalget. Del 2 av rapporten vil bli ferdigstilt i slutten av juli.  

- Den åpne anbudskonkurransen om å utarbeide en kunnskapsoversikt over årsaker 

til og tiltak mot kjønnsforskjeller hadde frist 19. januar 2018. Tre leverandører 

leverte tilbud. Rapporten vil være ferdig i midten av august. 
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2. Gjennomgang av kapittelutkast for del I av rapporten – Årsaker til 

kjønnsforskjeller v/sekretariat 

Sekretariatet presenterte fire dokumenter under dette agendapunktet. Hver 

presentasjon ble etterfulgt av en diskusjon i utvalget: 

i. Innledning til årsakskapitlene 

Utvalget ga generell tilbakemelding på utkastene. Utvalget poengterte 

viktigheten av å formidle usikkerhet rundt hva som er årsaker til 

kjønnsforskjellene. Der det er mulig bør studier rangeres etter evidensnivå slik 

at resultatene i studiene kan vektes mot hverandre. Det må gå  tydelig frem av 

språket om det er snakk om kausalitet eller korrelasjon. 

Utvalget diskuterte hvor vidt man skal tolke utfallsmålet, og om det kun skal 

begrenses til skoleprestasjoner i snever forstand. Det ble også diskutert 

hvorvidt studier som ikke viser kjønnsforskjeller spesielt, men som sier noe 

interessant om elevers prestasjoner generelt skal tas med.  

Det ble foreslått at man kan presentere studiene i en bestemt rekkefølge for å 

tydeliggjøre evidensnivå i teksten. Det ble også foreslått at hvert kapittel har 

en oppsummerende tekst som peker på de viktigste funnene fra kapitlet. 

ii. Forskjeller på individnivå 

Utvalget ga tilbakemelding på hvordan kapittelet kunne struktureres og hvilke 

deler det kunne jobbes mer med og hvilke deler som kunne forkortes noe. Valg 

av benevninger ble også kommentert. 

iii. Strukturelle og sosiale årsaker 

Utvalget ga forslag til en annen struktur på kapittelet. Det trengs en innledning 

der det kommer klart frem hva kapitlet skal forklare og hva som er 

utfallsmålene til de ulike delene. Enkelte avsnitt ble sett på som mindre 

relevante. Utvalget foreslo relevant litteratur for videre arbeid. Det ble foreslått 

at enkelte tema som for eksempel elever med minoritetsbakgrunn ble inkludert 

her. 

iv. Årsaker i skolen 

Utvalget diskuterte mulige tema som kunne inkluderes i kapitlet og hvordan 

eksisterende tema kunne utvides noe. Det ble også foreslått at enkelte tema 

som lå i de andre kapitlene flyttes hit ettersom tiltakene antakeligvis lå i 

skolen. Det ble foreslått at det skilles tydeligere mellom når det er snakk om 
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årsakssammenhenger og når det er snakk om tiltak. Det ble videre foreslått å 

slå barnehagekapitlet sammen med skolekapitlet. 

 

Oppfølgingspunkt: Utvalgsmedlemmer med særskilt kompetanse innen områder som 

er reflektert i kapitlene spiller inn relevant litteratur og tematikk til sekretariatet. 

Utvalget skriver inn kommentarene sine til de ulike kapitlene i dokumentene som 

ligger på Sharepoint. Sekretariatet arbeider videre med årsakskapitlene på bakgrunn 

av innspillene i møtet.  

 

6. Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under "eventuelt". 

 

Møtet ble avsluttet en time tidligere enn berammet (kl 15.00). 
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