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Uddannelses- og Forskningsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

I brev af 25. februar 2022 har udvalget efter ønske fra ikkemedlem af udvalget 

(MFU) Fatma Øktem (V) stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del - spørgsmål 96 

 

Vil ministeren, som opfølgning på svar på UFU alm del - spm. 217 (folketingsåret  

2020/21), oplyse, hvad status er for den hurtigt arbejdende ekspertgruppe, der 

skal komme med anbefalinger til at skabe bedre kønsbalance i uddannelsessyste-

met? 

Svar 

 

Det videregående uddannelsesområde er på en række områder desværre stadig 

præget af en stor skævhed i kønsfordelingen. Det er en kompleks problemstilling, 

som der skal tages fat på fra forskellige vinkler. 

 

Jeg er derfor enig i, at det er en god idé at nedsætte en ekspertgruppe, sådan 

som min forgænger på posten sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti og Enhedslisten har foreslået. En ekspertgruppe, der skal komme med anbe-

falinger til, hvordan vi får skabt en bedre kønsbalance på de videregående uddan-

nelser. 

 

Nedsættelsen af ekspertgruppen afventer en fælles politisk prioritering af finansie-

ring. Det er ambitionen, at spørgsmålet om finansiering af ekspertgruppen kan af-

klares i forhandlingerne om finansloven for 2023.  

 

Det er samtidig vigtigt at understrege, at regeringen tager fat på problemet – også 

uden, der har været et ekspertgruppe. Senest har spørgsmålet om, hvordan vi 

undgår kønsskævheder, været drøftet med uddannelsesordførerne på temamøder 

om et forbedret optagelsessystem. Her har vi bl.a. drøftet, hvor udfordringerne er 

størst, og hvad man kan gøre for at dæmme op for kønsskævhederne, som i rela-

tion til optagelsessystemet særligt ses i valget af uddannelse.  

 

Jeg mener, at der bl.a. er potentiale for at understøtte et mere kønsneutralt studie-

valg f.eks. gennem vejledning og refleksion i studievalget og som led i optagelse 

på uddannelserne. Studievalg Danmark arbejder også i dag målrettet for at styrke 

dette.  
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Samtidig er jeg glad for at se, at rigtig mange uddannelsesinstitutioner allerede i 

dag arbejder målrettet for at understøtte diversitet i både optagelse og studiemil-

jøer. Mange har også sat fokus på det i de nye strategiske rammekontrakter, jeg 

som minister har indgået med institutionerne med virkning pr. 1. januar 2022.  

 

    

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jesper Petersen 
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