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Som kunnskapsinstitusjon har vi et spesielt ansvar for likestilling. En god kjønnsbalanse blant våre 

studenter og ansatte sørger for at begge kjønns perspektiver og kompetanser kommer til sin rett på 

alle nivåer i organisasjonen. Det er også viktig for fakultetet å ha et kulturelt mangfold representert av 

ulike minoriteter. Det utdanningsvitenskapelige fakultet vil derfor arbeide strategisk og målrettet for 

en jevnere kjønnsfordeling og større kulturelt mangfold ved fakultetet. 

Forankring 
Denne handlingsplanen er forankret i UiOs strategiplan "Strategi 2020 " og i "Handlingsplan for 

likestilling og kjønnsbalanse 2015-2017". I UiOs strategiplan er den likestillingspolitiske 

hovedmålsettingen formulert slik: "Et internasjonalt ledende universitet må drive en aktiv politikk for 

likestilling mellom kvinner og menn, og en rekrutteringspolitikk som gir mangfold og som sikrer like 

rettigheter ". UiOs handlingsplan for likestilling og kjønnsbalanse 2015-2017 er et ledd i å realisere 

målene i strategiplanen.  

UiOs handlingsplan har tre hovedmål: 

1. Et tydeligere lederansvar for likestilling 
2. Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke 
3. Bedre kjønnsbalanse i alle studieprogrammer 

 
Ansvar og oppfølging 

Dekanen har ansvar for oppfølgingen av mål og tiltak i denne planen. Utvalget for likestilling og 

mangfold skal samarbeide med dekanatet og instituttene om likestillingstiltakene, samt sikre 

kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre handlingsplanen. Hvis utvalget finner det nødvendig vil 

statusrapportene bli fulgt opp med forslag om nye eller forsterkede tiltak. I fakultetets budsjettering er 

det åpnet for at nye tiltak kan initieres ad hoc i løpet av perioden for denne planen. Utvalget utarbeider 

årlige statusrapporter for dekanen. 

Status for likestilling og mangfold ved fakultetet 
Kjønnsfordelingen på de ulike studieprogrammene ved fakultetet variere betydelig (se vedlegg,    
tabell 1). Mens for eksempel andelen mannlige studenter på masterprogrammet i spesialpedagogikk 
er nede i 8 %, er andelen menn på praktisk- pedagogisk utdanning rundt 40 %. Vi ser en positiv 
utvikling i andelen menn som søker på fakultetes bachelorprogrammer med skjev kjønnsbalanse 
(SODA).  Samtidig viser statistikk at mannlige studenter på bachelor i pedagogikk og 
spesialpedagogikk har et gjennomgående høyere frafall enn de kvinnelige studentene (se vedlegg, 
tabell 2). 
 
I følge statistikk utarbeidet av Mangfold i Akademia (MiFa) har andelen studenter ved UV med 
familietilhørighet utenfor Norden økt til 12%. UV har hatt en positiv utvikling og gått forbi Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet og ligger nå på nivå med Det humanistiske fakultet. 
 
Når det gjelder stipendiater har fakultetet avviklet 163 doktorgradsdisputaser siden 2007, 24% av 
disse er menn. Vi ser en liten økning de siste årene i andelen mannlige kandidater som har disputert. 
Kjønnsfordelingen i forhold til professorater holder seg stabil, mens antall kvinnelige 
førsteamanuenser har økt betraktelig fra 12,4 til 32,6 årsverk på 5 år (se vedlegg, tabell 3).   
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Fakultetets hovedmål med tiltak 
 

Hovedmål 1: I 2017 skal UiO ha en ledelse på alle nivåer som bidrar til å fremme UiOs 
likestillingspolitiske målsettinger og tiltak. Dette gjelder likestilling og kjønnsbalanse blant 
studenter og ansatte, både i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger. 
 
TILTAK 

 Sørge for at ansatte og studenter blir kjent med lokal handlingsplan, egne rettigheter og tiltak 
for likestilling og tiltak mot uønsket seksuell oppmerksomhet. 

o Den lokale webredaksjonen gjennomfører hvert år en kort digital kampanje på 
nettsider og digitale medier for å vise de tilgjengelige nettressurser innen likestilling, 
mangfold og trakassering. 

 Benytte medarbeidersamtaler aktivt som et likestillingspolitisk tiltak. 
o Fakultetets personalavdeling deltar hvert år i minst et dekani ledermøte. Målet er å 

synliggjøre og konkretisere, hvordan medarbeidersamtalen aktivt kan brukes som et 
likestillingspolitisk tiltak. 

Hovedmål 2: Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger skal øke. 
 
Fakultetet gjennomførte i 2015 en kartlegging av den historiske utviklingen i tilsetninger på fakultet 
og institutter i alle vitenskapelige stillingskategorier samt teknisk- og administrative stillinger ved 
fakultet. Kartleggingen inndro også rekrutteringsprosessen og kjønnsbalansen mellom kvalifiserte 
søkere og innstilte kandidater. Dekanatet vurderte på dette grunnlaget at fakultet og institutter ikke 
har behov for intervenerende tiltak med den aktuelle statusen. 
 
TILTAK 

 Følge utviklingen i kjønnsbalansen på fakultet og institutter i alle stillingskategorier. 
o Fakultetets personalavdelingen oppdaterer årlig den tidligere gjennomførte 

kartlegging og presenterer resultatene for ledelsen. Resultatene publiseres på 
nettsidene.  

 UV ønsker å støtte UiOs sentrale mentorordning for kvinner i faste stillinger under 
professornivå med to professorer fra fakultetet.  
 

Hovedmål 3: Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer. 
 
UiO har som mål å øke andelen av det underrepresenterte kjønn med minst 5 % i studieprogrammer 
med skjev kjønnsbalanse. Fakultetet har i flere år hatt ulike prosjekter og tiltak, som skal styrke 
rekrutteringen og forhindre frafall blant mannlige studenter. Fokus har særlig vært rettet mot 
bachelorprogrammene i pedagogikk og spesialpedagogikk. En forbedret kjønnsbalanse på lavere grad 
er forventet å ha en effekt på høyere grad ved å styrke det interne rekrutteringsgrunnlaget. 
 
Tiltak for den kommende perioden er primært en videreføring av allerede operative intervensjoner. I 
fakultetets budsjettering er det åpnet for at nye tiltak kan initieres ad hoc i løpet av 
gyldighetsperioden for denne handlingsplanen. 
 
TILTAK 

 Styrke rekrutteringen av mannlige studenter. 
o Utnytte arenaer som f.eks Åpen dag og fakultetets skolebeøksordninger til å profilere 

mannlige rollemodeller og faglige temaer som tiltrekker menn. 
o Utnytte digitale medier til å profilere faglige temaer som tiltrekker menn gjennom 

karriereintervju og profileringsfilmer. 
o Skolebesøksordning VGS. Sende ut studenter til skoler i regionen for å vise ulike 

fagtemaer og studieprogrammer. 
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o Skolebesøksordning Ungdomsskoler. Fakultetet tilbyr heldagsopplegg til regionens 
skoler for å fremme universitetsutdanning og studieprogrammer. 

o Fakultet og instituttene produserte i 2015 en kort forskningsformidlingsfilm. Denne 
filmen er tilpasset målgruppen i tematikk og språk. Det produseres to nye filmer hvert 
år i handlingsplanens gyldighetsperiode i samarbeid med instituttene. 

o Fakultet og instituttene fortsetter arbeidet med å produsere karriereintervju. I den 
kommende perioden prioriteres filmformat. 

o Instituttene avholder, i samarbeid med UV-studieinfo og rekrutteringsansvarlig, et årlig 
orienteringsmøte om studieprogrammene og ønsket ekstern profil for alle 
medarbeider som har direkte studentkontakt. Formålet er å styrke kvaliteten på 
informasjonen ved at den gjenspeiler instituttets ønskede profil i størst mulig grad.  

 Sikre at mannlige studenter fullfører studiene ved UV. 
o Fra 2016 tilbys en mentorordning for mannlige studenter på bachelorprogrammer med 

skjev kjønnsbalanse. Tiltaket skal styrke målgruppens studierelevante ferdigheter og 
sosiale nettverk. 

 
Hovedmål 4: Øke andelen minoritetsspråklige studenter på alle studieprogrammer. 
 

 Styrke rekrutteringen av studenter fra språklige minoriteter 
o Utnytte arenaer som f.eks Åpen dag og fakultetets skolebesøksordninger til å profilere 

minoritetsspåklige rollemodeller, gjerne kombinert med faglige temaer som tiltrekker 
menn. 

o Utnytte digitale medier til å profilere minoritetsspråklige rollemodeller gjennom 
karriereintervju og profileringsfilmer. 

o Skolebesøksordning VGS. Sende ut UV-studenter i regionen for å vise fagtemaer og 
studieprogrammer. Dette tiltaket retter seg særlig mot minoritetsspråklige gjennom 
utvalget av skoler som kontaktes. 

o Skolebesøksordning Ungdomsskoler. Fakultetet tilbyr heldagsopplegg til regionens 
skoler for å fremme universitetsutdanning og studieprogrammer. Dette tiltaket retter 
seg særlig mot minoritetsspråklige gjennom utvalget av skoler som kontaktes. 

 Sikre at studenter fra språklige minoriteter fullfører studiene ved UV 
o Fakultet har gjennom flere år tilbudt veiledning i akademisk skriving til studenter med 

annet morsmål enn norsk. Prosjektet utvides i 2016 med rundt 15 nye plasser.   
 

 
 


