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Hun

har statistisk set det
højeste gennemsnit.

Han

kommer statistisk set
til at tjene flest penge.
Alt andet lige.
62 procent af de nye studerende på Københavns Universitet
er kvinder, og mænd og kvinder klumper sig sammen på forskellige fag.
En mandeforsker og en neuropsykolog analyserer tallene.
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61,8%
af de nye studerende
på Københavns
Universitet er
kvinder
Mænd
Kvinder

Mænd

er kun i overtal på et
ud af seks fakulteter,
Det Natur- og
Biovidenskabelige
Fakultet:
Kvinder: 1.071
Mænd: 1.214
I alt: 2.285

Ubalancen

er størst på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet:
Kvinder: 1.091
Mænd: 324
I alt: 1.415

Mænd

klumper sammen på fag med
høje adgangskvotienter:

dominerer mange af de fag, der
giver de højeste lønninger, fx:

Molekylær biomedicin: 11,0 – 70%
Psykologi: 10,9 – 78%
Statskundskab: 10,6 – 58%
Medicin: 10,6 – 71,2%
Antropologi: 10,4 – 80,2%
Veterinærmedicin: 10,3 – 89,1%
Odontologi: 10,2 – 75%

Forsikringsmatematik:
83.700 kr./md. efter 10 år
58,8% mænd
Matematik-økonomi:
67.600 kr./md. efter 10 år
73,4% mænd
Økonomi:
59.800 kr./md. efter 10 år
66,2% mænd

Kilde: Københavns Universitet og
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kilde: CEPOS og Uddannelseszoom

Kilde: Københavns Universitet

Af Rasmus Friis
Foto Hedda Rysstad
Man har efterhånden vænnet sig til billedet:
Igen i år var over 60 procent af de optagne studerende på Københavns Universitet kvinder.
Det er en tendens, der breder sig over uddannelsessektoren. En gennemgang af de samlede
optagelsestal viser, at kvinderne udgør næsten
57 procent af de ansøgere, der i år blev optaget
på de videregående uddannelser.
I rene tal betyder det, at 9.000 flere kvinder
end mænd fik tilbudt en plads på en videregående uddannelse i 2020. Det har mere eller
mindre været et billede, der har hersket siden
midten af 1990’erne, viser tal fra Uddannelsesog Forskningsministeriet.
På Københavns Universitet er det særligt
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der har
en markant overvægt af kvinder. Her er under
en fjerdedel mænd. På Medicin, den største
uddannelse på universitetet, er over 70 procent kvinder, og på Folkesundhedsvidenskab
og Tandplejeruddannelsen passerer tallet 90
procent.
Generelt er der en tendens til, at kvinderne dominerer de fag på universitetet, hvor
adgangskravet er højest. Ud af de 11 topscorere
er det i år kun Matematik-økonomi på en delt
tiendeplads og Forsikringsmatematik på en
tredjeplads, der får flest mænd i folden.
Det kan hænge sammen med, at de kvindelige studenter, der bliver udklækket fra gymnasiet, får de højeste karaktersnit. Ifølge Danmarks
Statistik fik kvindelige studenter i gennemsnit
7,4 i snit, mens mændene fik 6,9 i 2018.

Det eneste fakultet på Københavns Universitet,
hvor mændene er i overtal, er Det Natur- og
Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), men
det er ikke markant: Lidt over 53 procent er
mænd på de naturvidenskabelige fag.
ET »WAKE UP CALL« TIL MÆNDENE
Svend Aage Madsen kalder tallene »virkelig
markante«.
Han er forskningsleder på Rigshospitalet
og formand for Forum for Mænds Sundhed,
og han har brugt meget af sin karriere på at
forske i de mænd, der befolker bunden af
samfundsstigen.
Kvindernes overtag på de videregående
uddannelser fortæller os to ting, siger han: På
den ene side er det en historie om et køn, kvinderne, der har frigjort sig fra samfundets snærende bånd og har taget magten over deres liv
og karriere. Det er den lykkelige historie.
Men tallene er også et udtryk for en
anden tendens: Mange mænd får aldrig en
uddannelse.
Problemet for mange af dem er, at de ikke
længere bare kan blive det samme som far. Det
kræver stadigt mere specialiseret viden at begå
sig i det danske samfund, digitaliseringen vinder indpas overalt, og ufaglærte job forsvinder.
Man kan ikke bare vælge det, der er naturligt
i familien eller i en bestemt samfundsklasse, i
dag er det hele mere flydende, og man skal selv
bane sig vej igennem uddannelsesjunglen.
Svend Aage Madsen siger, at kvinder har
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været gode til at omstille sig til udviklingen og
lægge planer for deres liv og uddannelse. For
eksempel: Jeg skal få det her snit for at komme
ind på den her uddannelse for at få det her job.
Det omvendte er tilfældet for mange mænd,
siger han, og måske er det en af årsagerne til, at
der er 9.000 flere kvinder end mænd, der i år er
kommet ind på de videregående uddannelser.
»Man kan sige, at det er et wake up call til
mændene i en bredere forstand. Forhold jer til,
hvad I vil! Det er noget af det, der skal til, for at vi
kan løse problemet. At unge mænd bliver bedre
til at tænke over deres livsperspektiv på et dybere
niveau, end at de bare skal tjene nogle penge.«
DET EKSTREME KØN
Det kan forklare, hvorfor flest mænd trækker
korte strå i uddannelsessystemet, og at mange
af dem ender med få nære relationer og dårlig
sundhed. Men det kan ikke forklare, hvorfor de
mænd og kvinder, der kommer ind på videregående uddannelser, vælger så forskelligt.
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
og IT-Universitetet har en udtalt mangel
på kvindelige studerende. Kun hver tredje
optagne på DTU var i år en kvinde, mens det
var endnu lavere, faktisk under hver fjerde, på
IT-Universitetet.
Det på trods af at it-uddannelserne ifølge
Uddannelses- og Forskningsministeriet optog
20 procent flere kvinder i år mod 11 procent
flere mænd.
Generelt set er mænd rigt til stede på de

Det er det, der får Svend Aage Madsen til at
kalde mænd det ekstreme køn. De er overrepræsenteret i top og bund: Flest mænd får
astronomiske lønninger, flest mænd får aldrig
en videregående uddannelse.

forskellige interesser. Gijsbert Stoet fra University of Essex og David C. Geary fra University of Missouri viste i en artikel fra 2018, at
kønsubalancen på STEM-fag (naturvidenskab,
teknologi, ingeniørfag og matematik) er højest i
progressive, velstående lande som fx Danmark.
Det ser forfatterne som et udtryk for, at der er
naturlige kønsforskelle i interesser. Groft sagt:
Kvinder fravælger i højere grad STEM, når de
har muligheden for at gøre det.
Teorien er siden blevet diskuteret vidt og
bredt, og en flok Harvard-forskere med professor Sarah Richardson i front har sået tvivl om
Stoet og Gearys metodiske arbejde. I kølvandet
på kritikken måtte de to forskere da også udgive
en korrigeret version af deres artikel, men de
holdt fast i den overordnede konklusion.
Ifølge Christian Gerlach, professor i kognitiv
neurovidenskab på Syddansk Universitet, viser
den samlede forskning ikke, at biologi er den
afgørende faktor i uddannelsesvalgene.
»Det har været så utrolig svært at koble mere
komplekse væremåder og handlemønstre på
nogle biologiske ting, som fx hormoner,« siger
han.
»Jeg kommer godt nok fra den biologiske
side af psykologien, så jeg skulle være åben
for, at man kan forklare ret mange af de her
forskelle biologisk. Det tror jeg ikke personligt. Jeg tror, det handler meget mere om
socialisering.«

KØNSPARADOKSET

NOGET GÆTVÆRK

Hvorfor er forskellene så store, kunne man
spørge. Hvorfor studerer mænd økonomi og it,
mens kvinder studerer psykologi og sundhedsvidenskabelige fag?
Ifølge teorien The Gender Equality Paradox
skyldes det, at kvinder og mænd er født med

Men professoren understreger også, at han
netop tror det. Det er nemlig umuligt med
sikkerhed at sige, om det er biologi eller
sociale forhold, der får mænd til at søge mod
fx it- og ingeniørfag og kvinder til at vælge fx
omsorgsfag.

fag, der giver den højeste indkomst senere i
livet. Tager man udgangspunkt i CEPOS’ nylige
opgørelse, gælder det for eksempel fag som
Forsikringsmatematik, Datalogi og Matematikøkonomi, der alle har et flertal af mænd blandt
de studerende.

»Manden er på en
måde det ekstreme
køn. Der er et
flertal i toppen og
et flertal i bunden.«
— Svend Aage Madsen, formand,
Forum for Mænds Sundhed
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Det skyldes især, at det er svært at lave eksperimenter, der tydeligt viser, hvad der er årsag
og virkning. Man kan ikke bare ændre kønnet
på sine forsøgspersoner, gøre mænd til kvinder
og omvendt, og så registrere, hvilken effekt det
har.
»Vi har ikke kontrol over variablerne, og det
gør, at det er enormt svært at slutte sig til årsagerne. Derfor bliver det lidt noget gætværk, når
man skal svare på, om det ene eller det andet er
afgørende. Det er det grundlæggende problem.«
Men Christian Gerlach spørger også, hvor
vigtigt det overhovedet er. Hvor meget betyder
det egentlig, om årsagerne er biologiske eller
sociale? I bund og grund handler det vel om,
hvilket samfund vi ønsker, siger Gerlach – og
ikke, hvad der er »naturligt«.
Han krydrer sin pointe med et eksempel.
Tidligere i historien var det en fordel at være
født aggressiv, fordi det øgede chancerne for at
overleve. I dag er det næppe en undskyldning,
man kan bruge i retten, hvis man har pandet en
tilfældig forbipasserende ned på gaden.
»Bare fordi der er en biologisk grund til
noget, er det ikke sikkert, at vi ønsker at indrette vores samfund efter det,« siger Christian
Gerlach.
»Vi kan sige det samme på uddannelsesområdet. Selv om der er en lille biologisk skævhed, der favoriserer det ene eller det andet, så
kan man godt synes, at det er vigtigt, at vi har
en ligelig kønsrepræsentation på alle fagområder. Der er vi inde i noget politisk, hvor man
må afgøre, om man synes, det skal være et mål
i sig selv.«

KØN

KØN

uddannelse, der statistisk set får det svært i
livet, både socialt og sundhedsmæssigt. Det er
også et problem for samfundet, fordi personer,
der kunne bidrage med arbejdskraft, ender med
at trække på de offentlige kasser.
Derfor er det ikke nok at bekæmpe manglen
på kvinder på it- og naturfagsuddannelser. Der
er brug for en indsats, der skal gøre uddannelser over hele linjen så kønsneutrale som muligt,
siger Mads Eriksen.
»Vi er nødt til at spørge: Hvorfor er vores
uddannelsessystem så kønnet? Hvis vi starter
der, kan vi både løse, at der er for få kvindelige
ingeniører, og vi kan blive klogere på, hvordan
vi kan få aktiveret flere mænd og også få flere
ind på fx velfærdsuddannelserne.«
»UBALANCER ER ALTID
PROBLEMATISKE«

De er enige om, at vi skal fikse

DEN PILSKÆVE
KØNSFORDELING
Det er »helt vildt«, så kønnet vores uddannelsessystem er,
og det har alvorlige konsekvenser, både for de videregående uddannelser
og for samfundet generelt. Det siger flere organisationer.

Af Rasmus Friis
Foto Hedda Rysstad
Man skal ikke granske årets optagelsestal på de
videregående uddannelser længe for at indse,
at kvinder og mænd vælger vidt forskelligt.
Mange steder klumper de sammen på enkelte
fag. Mændene dominerer på it-uddannelser og
tekniske fag, kvinder er i overtal på sundhedsfag og velfærdsuddannelser.
På Københavns Universitet er 78 procent af
de optagne på Psykologi kvinder, på Veterinærmedicin er tallet så højt som 89 procent. Imens
er 79 procent på Datalogi-økonomi mænd.
Og det er ikke enkeltstående tilfælde.
»Det er jo helt vildt – altså helt vildt – så
kønsskævt det er,« siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk
Erhverv.
Er det så også et samfundsproblem? Ja, siger
Mads Eriksen, og af flere grunde:

Den første handler om de medlemmer, som
Dansk Erhverv repræsenterer. De virksomheder, der råber på mere kvalificeret arbejdskraft,
arbejder alle inden for fagområder, der tiltrækker et køn mere end et andet, for eksempel
mænd på it-uddannelser og økonomiske fag.
Det koster samfundet dyrt, at kønnene fordeler sig på forskellige fag, og mange talenter går
til spilde, når ansøgerne i så tydelig grad navigerer efter deres køn.
»Alle de steder, vi mangler arbejdskraft, er
der tale om mande- eller kvindefag. Jeg har
ikke kunnet se nogle steder, hvor det ikke
har været tilfældet, uanset om man kigger på
erhvervsuddannelser, professionsuddannelser eller universitetsuddannelser,« siger Mads
Eriksen.
MINUS 9.000 MÆND
I mange år har debatten kredset om manglen på kvinder på naturvidenskabelige fag og

( 24 )

it-uddannelser, men skævhederne går også den
modsatte vej. I allerhøjeste grad faktisk.
Det gælder ikke kun på prestigefulde uddannelser som Medicin og Psykologi, hvor kvinder
dominerer, for faktisk sakker mændene bredt
set bagud på de videregående uddannelser.
9.000 flere kvinder end mænd fik i år et tilbud
om en studieplads, og på Københavns Universitet er næsten 62 procent af alle optagne studerende kvinder.
Det er ikke en ny tendens. En gennemgang
af tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder har domineret optaget
siden midten af 1990’erne.
»Det er bemærkelsesværdigt så få, der taler
om, at der er dobbelt så mange mænd som
kvinder, der slet ikke får nogen uddannelse.
Der er simpelthen noget i vores uddannelsessystem, der gør, at mænd klarer sig meget dårligere end kvinder,« siger Mads Eriksen.
Det er et problem for de mænd uden

Dansk Magisterforening er på linje med Dansk
Erhverv.
Formand Camilla Gregersen siger, at kønsubalancer altid er problematiske, og hun afviser
forestillingen om, at køn på et biologisk plan
afgør, hvad vi foretrækker – hvad enten det er at
læse Psykologi eller Forsikringsmatematik, at
bage kager eller reparere biler.
»Det skal være motivation og egnethed, der
skal afgøre valgene, ikke køn. Der er brug for en
bred indsats, så vi ikke går glip af talentmasse,«
siger hun.
»Man har tit kun fokus på at få flere kvinder ind på STEM-fagene, men vi skal også se
på nogle af de humanistiske fag, som mange
mænd fravælger. Vi skal anskue det her holistisk i stedet for kun at kigge på enkelte fag, så
vi kan besvare spørgsmålet: Hvordan i alverden
kan det være, at vores uddannelsesvalg er så
kønnet? Med til det hører, at alle fag bør tillægges lige stor respekt og værdi.«
Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken
DEA, siger noget tilsvarende.
Når der er mangel på et køn inden for et
fagområde, har det automatisk negative konsekvenser, siger hun. Det gælder både i studiemiljøer, hvor det ene køn er markant underrepræsenteret, og på arbejdsmarkedet, hvor mænd
og kvinder har tendens til at specialisere sig i
forskellige retninger.
Hun nævner, at der er risiko for, at for få
medicinuddannede vil blive kirurger eller forske i bestemte områder, ligesom patienter kan
få svært ved at vælge både mandlige og kvindelige psykologer og læger. Det er en pointe, som
også Mads Eriksen fremhæver, særligt fordi
mænd i forvejen tøver med at opsøge behandling for såvel psykisk som fysisk sygdom.
»Hvad enten kvinder eller mænd klumper
sig sammen, så er det et stort problem, for vi
har brug for begge køn på alle uddannelser. Der
er brug for alle typer af diversitet, herunder
ikke mindst kønsmæssig, hvis vi skal have
stærke faglige miljøer, fordi det bidrager til, at
flere perspektiver kommer i spil. Vi ved også, at
arbejdsmiljø og innovation påvirkes positivt af
diversitet. Det kan vi kun få, hvis der er diversitet på uddannelserne,« siger Stina Vrang Elias.
»Det er godt at gøre noget på basis af
viden. Hvis det var mig, ville jeg sætte mig
ned og kigge på, hvor vi har de kønsskæve

uddannelser, og hvad vi kan gøre ved det de
enkelte steder, for det vil være forskelligt, hvad
der virker fra fagområde til fagområde.«
ER DER KUN MÆND DERUDE?
Stina Vrang Elias siger, at det er et problem,
man faktisk kan gøre noget ved, også på uddannelsesinstitutionerne. Det har man set på
IT-Universitetet, der har haft held med at øge
andelen af kvinder på uddannelsen i softwareudvikling fra 11 til 27 procent på fem år.
Kommunikationschef på ITU, Camilla Rosengaard, siger, at resultaterne har bund i en
målrettet indsats i kønsbalancens navn.
»Alt er blevet overvejet. Jeg vil mene, at
vi har lavet alt om, for så vidt angår vores
kommunikation.«
Det er lige fra små detaljer som at nedtone
farver og fjerne fagord (fx kodesprog som
Python og Java) på hjemmesiden til at lave
videoer, hvor både mandlige og kvindelige
studerende fortæller, hvad uddannelsen handler om.

»Alle de steder,
vi mangler
arbejdskraft, er
der tale om mandeeller kvindefag.«
— Mads Eriksen, uddannelses- og
forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

Universitetet har også lavet it-camps- og kodningscafeer eksklusivt for piger i gymnasiet, og
der bliver undervist i programmering af – ligeledes kvindelige – ITU-studerende. Ifølge Camilla
Rosengaard havde hver fjerde kvinde, der blev
optaget på softwareudvikling i 2020, forinden
været på en af deres camps eller caféer.
Det gjaldt også Maria Flyger, da hun blev
optaget på studiet i 2018.
»Jeg husker, at det var virkelig fedt at deltage i
campen, fordi jeg mødte nogle andre, der gik med
de samme overvejelser som mig. I og med underviserne selv går på IT-Universitetet kan man se, at
der faktisk allerede er kvinder på uddannelserne,
som man kan spejle sig i,« siger hun
I dag underviser hun selv på ITU’s camps og
møder ofte det spørgsmål, hun selv havde lyst
til at stille, da hun gik i gymnasiet: »Er der kun
mænd derude på it-uddannelserne?«
Ifølge Maria Flyger er undervisningen med
til at nedbryde fordomme og vise, at faget
kræver mere iderigdom og samarbejde, end
mange umiddelbart tror.
»Man tænker måske, at man sidder ensomt
ved sin computer hele dagen, men der er meget
gruppearbejde, og man koder sjældent helt
alene. Når folk er skeptiske over for uddannelsen, handler det ofte om, at de ikke ved, hvad
den går ud på, og noget af det, de overser, er, at
det er et meget kreativt fag.«
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UDDANNELSESINSTITUTIONER
SLIPPER FOR BILLIGT
Ifølge Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening er det netop fordomme, der gør
uddannelsessystemet så skævt. Hun ser ubalancen som en del af en større sortering i samfundet, hvor piger og drenge bliver mødt af
bestemte forestillinger og forventninger.
»Vil du med far ud at ordne bilen?« hører
sønnen. »Vil du bage kage sammen med
mor?« hører datteren.
Men det er en fejl at tro, at udfordringen
derfor er så uoverstigelig, at uddannelsesinstitutioner ikke kan stille noget op. Det viser
eksemplet fra ITU, at de kan.
»Det er for billigt sluppet, hvis man giver
fortabt, bare fordi det er et komplekst kulturelt problem. Man er nødt til at gennemtrawle
alle de praksisser, der er med til at skabe den
ulige adgang,« siger Camilla Gregersen.
Det kan være alt fra de ord og billeder,
man bruger, når man præsenterer fag for
kommende studerende – på hjemmesider,
i oplæg og på plakater – til hvilke fortællinger eleverne får indlejret i folkeskolen og
gymnasiet.
Gregersen nævner som eksempel, at piger
i folkeskolens øvre klasser har lige så gode og
på nogle områder bedre it-færdigheder end
drenge, men at pigerne alligevel tror, at de er
dårligere til teknologi end drengene.
Det er et klart eksempel på, at der er brug
for et opgør med »skøre og hæmmende forestillinger,« siger hun.
Også Mads Eriksen siger, at roden til problemet skal findes, langt før studerende søger
mod universitetet, men han insisterer på, at
uddannelsesinstitutioner, også Københavns
Universitet, har en forpligtelse til at bekæmpe
skævhederne og undersøge, om de appellerer
til begge køn.
På populære uddannelser som Psykologi og
Medicin kan det være nødvendigt at undersøge, hvordan kvote 2-modellen er skruet
sammen. Det skyldes, at kvinder generelt får
højere snit i gymnasiet end mænd, og derfor
samlet set vil have bedre mulighed for at få
adgang til studier med høje kvotienter. Kun to
af de 11 uddannelser med de højeste adgangskrav på Københavns Universitet har i år optaget flest mænd.
Stina Vrang Elias foreslår i den forbindelse,
at enkelte uddannelser indfører et større
kvote 2-optag.
Ifølge både Tænketanken DEA og Dansk
Erhverv bør første skridt dog være at afdække,
hvad tallene dækker over:
»Det er et langt sejt træk, hvor man skal
prøve at finde ud af, hvad årsagerne egentlig
er. En sygeplejerske kan jo godt være en mand
i andre lande,« siger Mads Eriksen.
»Jeg vil i den grad opfordre til, at man får
sat flere forskningsprojekter i gang for at blive
klogere på, hvorfor det danske uddannelsessystem er så kønnet.«

