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Forord 

Dette er den andre del-rapporten i prosjektet "Faktorer som påvirker 
rekruttering til landbruksyrket - ulikheter mellom kjønn" som ble 
startet i april 1996. Den første delen av rapporten hadde 
odelsberettigete som undersøkelsesenhet. Denne andre del-rapporten 
har hatt elever ved VKI-kursene Landbruk og naturforvaltning og 
Økologisk landbruk som undersøkelsesenheter, og slik sett er det 
opplysninger om disse, og om deres synspunkter og holdninger som 
blir reflektert i denne rapporten. 

Vi har i løpet av det siste året sett en tiltakende interesse for 
problemstillingen rundt rekruttering av kvinner til landbruksnæringen. 
Det har vært fokusert både i forhold til kvinner som gårdbrukere og i 
forhold til kvinnerepresentasjon i landbrukets organisasjoner. 

Landbruksutdanningen har en høyere andel av jenter nå enn 
tradisjonelt, til tross for at landbruksnæringen fortsatt er en 
mannsdominert næring. Denne rapporten retter derfor søkelyset mot 
rekruttering av jenter til landbruksutdanningen, forhold rundt 
landbruksutdanningen slik jenter og gutter ser det, og 
landbruksutdanningen som rekrutteringskanal av gutter og jenter til 
yrker i landbruket. 

Prosjektet er finansiert med forskningsmidler over Jordbruksavtalen. 
Landbrukets Utredningskontor er ansvarlig for det faglige innholdet i 
den framlagte rapport. Arbeidet har vært utført av I .konsulent Hanne 
Eldby. 

Vi takker våre oppdragsgivere for et interessant oppdrag, og vi vil 
også takke alle lærerne og elevene som har hjulpet til med å gjøre 
denne undersøkelsen mulig. 

Oslo, april 1997 

Bjørn Strøm 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og siktemål med undersøkelsen 

Denne rapporten er et ledd i et prosjekt om rekrutteringssituasjonen for 
landbruket. Prosjektet tar mål av seg til å påvise faktorer som påvirker 
rekrutteringen til landbruksyrket og ulikheter mellom kjønnene. Den 
første delrapporten ble ferdigstilt i oktober 1996 og omhandlet 
personer som har første odelsrett til gård og deres interesse av å overta 
gårdsdriften. Den andre og siste delrapporten i dette prosjektet 
omhandler elever som tar landbruksfaglig utdanning på videregående 
skoles nivå. Prosjektet er initiert av Landbrukets Utredningskontor 
med støtte fra Forskningsrådet, Landbruksdepartementet, Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Endrede rammebetingelser for næringen har medført en økende 
interesse for å undersøke om dette får betydning for yrkesvalg. 
Bakgrunnen for denne delrapporten er derfor et ønske om å belyse 
hvilhn betydning den landbruksfaglige utdanningen har med hensyn 
til å rekruttere personer til yrker innen landbruksnæringen. Rapporten 
omhandler elever som går på studieretning for naturbruk på linjene for 
landbruk og naturforvaltning og økologisk landbruk. Vi ønsker både å 
belyse ungdommens bakgrunn (tilknytning til landbruket), motivasjon 
for å velge landbruksfag, og hvilke yrker de selv mener er aktuelle for 
dem i framtiden. 

Et annet hovedmål med hele rekrutteringsprosjektet er å studere 
årsaker til den skjeve kjønnssammensettingen i landbruksnæringen. I 
dag er under en av ti gårdbrukere kvinner, og kvinnerepresentasjonen 
blant de tillitsvalgte i faglagene og i samvirkeorganisasjonene er svært 
lav. Vi ønsker både å undersøke om det er tegn til at kvinnene kommer 
sterkere, blant annet som en følge av endringen av odelsloven i 197 4, 
og å finne de faktorene som gjør at landbruksnæringen fortsatt er 
mindre attraktiv for kvinner enn for menn. 
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Til tross for at jenter i stadig høyere grad tar utdanning og er i lønnet 
arbeid, viser det seg at kvinner fortsatt i stor grad velger utdannings
og yrkeskarrierer innen såkalte kvinneyrker. En naturlig innfallsvinkel 
ville vært å undersøke om det er spesielle kjennetegn ved jenter som 
velger å ta landbruksfag - som gir kompetanse beregnet på typiske 
mannsyrker. Denne rapporten vil kunne si noe om hvordan jenter som 
studerer landbruksfag skiller seg fra guttene som gjør det samme, men 
vi kan dessverre i liten grad sammenligne med jenter som velger åta 
for eksempel allmennfaglig studieretning eller helse- og sosialfag, i og 
med at vi ikke har noen kontrollgruppe for andre jenter. 

En ikke ubetydelig andel av dagens bønder, og sannsynligvis en høyere 
andel av morgendagens bønder, kommer til å ha to yrker. Delrapport 1 
i dette prosjektet viste at så godt som alle de odelsberettigete hadde 
(eller var under) videregående utdanning, og svært mange hadde også 
tenkt å ta høyere utdanning. Til tross for at åtte av ti gutter hadde 
bestemt seg for (eller trodde at de skulle) ta over gården, så var det 
bare 24 prosent som hadde tatt (eller hadde tenkt å ta) landbruk og 
naturbruk. For jentenes del hadde omlag halvparten tenktåta over 
gården, mens bare 12 prosent hadde tatt (eller tenktåta) landbruk og 
naturbruk. Vi ønsker derfor å se nærmere på elevene som tar 
landbruksfag; hvorfor valgte de dette alternativet, og hvor fornøyde er 
de med undervisningen. 

De fleste sysselsatte innenfor landbruket jobber som gårdbrukere. Det 
er med andre ord ikke nok å ha utdanningen i orden, man må også i de 
fleste tilfellene være i besittelse av en landbrukseiendom. Gårdene 
overdras i ni av ti tilfeller på odel, det er med andre ord bare et lite 
mindretall som kjøper landbrukseiendommer. Landbruksutdanningen 
er imidlertid åpen for alle, og mange som går der har ikke odelsrett til 
gård. Vi har derfor ønsket å avdekke hvor mange som går på 
landbruksskole som ikke gjør dette fordi de vet at skal overta 
hjemgården, og hvordan de tenker seg at de skal bruke utdanningen i 
framtiden. Et av aspektene her er innføringen av rett til tre års 
videregående utdanning, og vanskelighetene som skoletrøtt ungdom 
har med å finne seg en jobb etter endt obligatorisk grunnskole. Det kan 
tenkes at noen velger landbruksutdanning som en mulighet for å slippe 
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teoretiske fag, og ikke først og fremst fordi landbruksutdanningen i seg 
selv er trekkplasteret. 

1.2 Problemstillinger 

Problemstillingene i denne undersøkelsen dreier seg derfor om 
forholdet mellom utdanning og yrkesvalg, med et spesielt fokus på 
kjønnsforskjell er. 

1. Vi vil undersøke hvilke motiver elevene hadde for å starte på 
studieretning for landbruk og naturbruk, og om det er avvik mellom 
gutters og jenters motivasjon. 

2. Landbruksutdanningen er rettet inn mot tradisjonelle mannsyrker. Er 
utdanningen lagt opp på en slik måte at gutter favoriseres? 

3. Hvilke planer har elevene for sin yrkeskarriere? Avviker gutters og 
jenters yrkesplaner? 

1.3 Landbruksfaglig utdanning 

Denne rapporten omhandler elever som går på studieretning for 
landbruk og naturbruk. Innenfor denne studieretningen tar elevene 
etter reform 94 et felles grunnkurs. Etter grunnkurset velger elevene 
mellom åtte VKI-kurs. Disse kursene er fiske og fangst, akvakultur, 
økologisk landbrul<:, landbruk og naturforvaltning, skogbruk, gartneri 
og hagebruk, reindrift, og anleggsgartner/driftsoperatør for 
idrettsanlegg. Vår undersøkelse retter seg mot elevene på to av disse 
retningene; landbruk og naturforvaltning og økologisk landbruk, som 
er de to retningene som i størst grad er rettet inn i hovedsak mot 
jordbruket. De elevene som tar VKI økologisk landbruk og VKI 
landbruk og naturforvaltning kan fortsette på VKII økologisk 
landbruk, VKII allsidig landbruk eller VKII allsidig skogbruk. De som 
tar VKII-kurs innen disse retningene vil få yrkestittelen agronom, men 
de vil ikke få generell studiekompetanse for opptak til høyere 
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utdanningsinstitusjoner. Dette kan imidlertid oppnås gjennom åta 
VKII naturforvaltning. Alternativt kan elevene fullføre 
agronomutdanningen og så ta et fjerde år med VKII allmennfaglig 
påbygging, et kurs som også gir generell studiekompetanse. Dette 
kurset kan også ta rett etter VKI økologisk landbruk og VKI landbruk 
og naturforvaltning. 

I det følgende menes det økologisk landbruk og landbruk og 
naturforvaltning samt de valgmulighetene som åpner seg på VKII-nivå 
når vi skriver "landbruksfaglig utdanning". Hvis det menes høyere 

Studieretning for naturbruk 

I Felles grunnkurs - Naturbruk I 

VKI-kurs VKII-kurs 
Fiske og fangst Fiske og fangst* 
Akvakultur Akvakultur* 
Landbruk og naturforvaltning Allsidig landbruk** 

Allsidig skogbruk** 
Økologisk landbruk Økologisk landbruk** 
Reindrift Reindrift* 
Skogbruk Allsidig skogbruk** 

Skogsarbeider* 
Skogmaskinfører* 

Gartneri og hagebruk Gartner** 
Anleggsgartner og driftsoperatør Anleggsgartner* 

Driftsoperatør idrettsanlegg* 

Alle VKI-kurs i studieretningen VKII Naturforvaltning (gir 
I studiekompetanse) 

Alle VKI-kurs, gir grunnlag for inntak VKII Allmennfaglig påbygging. 
til Dette kan også tas etter annet 

VKII-kurs 
hvis studiekompetanse ønskes. 

* VKII-kurs merket med en stjerne er lagt under lov om fagopplæring i 
arbeidslivet. 
** VKII-kurs merket med to stjerner gir annen yrkeskompetanse. 
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landbruksfaglig utdanning, som Norges Landbrukshøyskole eller 
landbruksfag på distriktshøyskolene vil dette gå fram av teksten. 

1.4 Rapportens oppbygging 

Side 5 

Rekrutteringen til landbruksnæringen via utdanningssystemet 
avhenger av hvorvidt personer søker seg til de ulike 
utdanningstilbudene, hvorvidt utdanningen fullføres, og til sist om de 
ferdig utdannede søker seg videre til yrker innenfor næringen. Under 
hele prosessen fra en person begynner å tenke på utdanningsretning og 
til man har funnet en akseptabel jobb kan frafall skje. Figur 1 under 
viser hvilke faktorer vi mener har betydning for hvilke utfall denne 
prosessen kan ha. Rapporten er disponert rundt forløpet som figuren 
viser. 

Valg av videre- Gjennomføring Valg av arbeid Valg av yrke 
gående utdanning> av utdanningen> eller høyere >hvis høyere 

utdanning utdanning 

Verdier og 
interesser 

Interesser 

Faglige Ønsket yrke 
interesser Interesser 

Foreldres 
utdannings-

Familie og bakgrunn 
Mulighet til Tilfredshet venners ønsker 

med utdan- å få arbeid 

ningen Mulighet 
til å få 

Utdanningens arbeid 

tilgjengelighet 
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I kapittel to vil vi presentere bakgrunnsopplysninger om utvalget; 
kjønn, alder, geografisk fordeling og elevenes tidligere erfaringer fra 
arbeid i landbruket. I kapittel tre vil derfor elevenes begrunnelser for å 
begynne med landbruksutdanning bli behandlet. De faktorene som kan 
ha betydning og som vi har behandlet er de enkeltes verdier og 
interesser, ønsket yrke, familie og venners ønsker og utdanningens 
tilgjengelighet. I kapittel 4 behandler vi elevenes vurdering av 
landbruksutdanningen. Vi legger vekt på tilfredshet med utdanningen 
og elevenes interesse for de ulike fagene. I kapittel 5 ser vi på hvilke 
planer elevene har med hensyn til høyere utdanning og yrkesplaner. 

1.5 Utvalg og metode 

Hensikten med denne undersøkelsen har vært å få opplysninger om 
hvem elevene som tar landbruk og naturforvaltning og økologisk 
landbruk er; hvilken tilknytning til landbruket de har, og hvilke planer 
de har for sine framtidige studie- og yrkeskarrierer. Målgruppen for 
studien har derfor vært elever ved disse linjene. For å sikre oss mot at 
geografiske variasjoner og spesielle forhold på enkelte skoler skal vri 
resultatene fra undersøkelsen, har vi valgt å dekke samtlige av skolene 
som har disse linjene. To unntak er det imidlertid; 
Vinterlandbruksskolen på Jæren og Vinterlandbruksskolen i Ryfylke. 
Årsaken til dette er at disse kursene er særlig rettet mot folk som 
allerede er gårdbrukere. Begge skolene flytter fra sted til sted. Med i 
undersøkelsen vår er derfor de resterende 30 skolene som gir tilbud om 
de aktuelle kursene. 

Undersøkelsen ble gjennomført ved at det ble sendt ut spørreskjemaer 
til skolene sammen med et følgebrev. Skolene ble bedt om å 
gjennomføre undersøkelsen i en klasse på VKI landbruk og 
naturforvaltning og en klasse på VKI økologisk landbruk der det er 
tilbud om dette kurset. En av skolene tok kontakt for å få flere 
spørreskjemaer fordi de hadde en klasse som bestod nesten 
utelukkende av jenter og en klasse som bestod nesten utelukkende av 
gutter. Derfor har to klasser på VKI landbruk og naturforvaltning ved 
denne skolen besvart spørsmålene. Vi bad også skolene om åta en 
undervisningstime til hjelp for å fylle ut skjemaene, og om at læreren 
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var behjelpelig med å oppklare eventuelle uklarheter for elevene. Av 
de mange svarene vi har fått tyder det på at dette har fungert svært bra. 
En svakhet ved at elevene er i klassesituasjon når skjemaene ble fylt 
ut, kan være at noen har samarbeidet om svarene. Det var likevel svært 
lite tull i svarene, og som en elev sa under gjennomføringen av 
test-intervju; "Spørsmålene er slik at det er liten grunn til å begynne å 
tulle når vi svarer". 

Samtlige skoler har sendt utfylte spørreskjemaer i retur. Fra noen 
skoler fikk vi opplysninger om at samtlige som var tilstede i klassen 
hadde fylt ut skjemaet, og fra en skole fikk vi beskjed om at ganske 
mange ikke hadde fylt ut fordi det var for omfattende. En del skoler ga 
ingen opplysninger, men antallet utfylte skjemaer i retur tyder på at 
mange har fylt ut. Det er likevel grunn til å ha i mente at det er mulig 
at de skoletrøtte og lite interesserte i mindre grad har vært til stede på 
skolen, og at de samme også kanskje i mindre grad har fylt ut skjemaet 
til tross for at de var til stede. 

Tabell 1 under viser fordelingen av vårt utvalg etter landsdel, og den 
totale elevmassen på de to aktuelle VKI-kursene ved de samme 
skolene. Utvalget vårt er svært representativt med hensyn til den 
geografiske fordelingen av elevmassen. 

Tabell I. Fordeling av utvalget og den totale elevmassen på V.Kl 
Landbruk og naturforvaltning og Økologisk landbruk 
tt l d d I (i' t t Il) e er an s e 1 prosen Of! a 

Vårt utvalg Alle elever 
N. Prosent N. Prosent 

Østlandet 234 40 417 43 
Sør- og Vestlandet 205 35 315 32 
Trøndelag 76 13 126 13 
Nord-Norge 75 13 112 12 
Totalt 589 101 970 100 
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2 Bakgrunnsopplysninger om elevene 

I dette kapittelet vil vi se på hvem som går på landbruksskole; 
sammensettingen av kjønn, aldersfordeling, tidligere utdanning og 
arbeidserfaring. Vi vil spesielt legge vekt på hvilken tilknytning 
elevene har til landbruket. 

2.1 Kjønn og alder 

Utvalget består av 626 elever som går på VKI Landbruksfag og 
naturbruk og VKI Økologisk landbruk. Av disse er 55 prosent gutter 
og 43 prosent jenter. To prosent har ikke oppgitt om de er gutter eller 
jenter. Tatt i betraktning at landbruket er en svært mannsdominert 
næring, er andelen av jenter høyere enn en kanskje skulle forvente. 

De aller fleste av elevene, 83 prosent, befinner seg i aldersgruppen 16 
til 19 år. Det er denne gruppen som er garantert tilbud om tre års 
videregående utdanning gjennom Reform 94. 14 prosent er mellom 20 
og 29 år, og tre prosent er 30 år eller eldre. Det ser derfor ut som om 
det er åpning for at også de som ikke er garantert plass i den 
videregående skolen har mulighet til å skaffe seg en 
landbruksutdanning. At denne muligheten holdes åpen er nok viktig 
spesielt for mange som i 16-årsalderen ennå ikke har bestemt seg for 
om de skal ta over hjemgården, og som derfor kanskje bruker retten til 
videregående utdanning innenfor andre studieretninger. 

2.2 Geografi 

De ulike landsdelene har en forholdsvis lik andel av elever under 
landbruksfaglig utdanning sett i forhold til det totale antallet bruk i 
landsdelene. Tabell 2 viser den prosentvise fordelingen av alle som tar 
VKI Landbruk og naturbruk og VKI Økologisk landbruk fordelt på 
landsdeler. Den siste kolonnen viser den prosentvise fordelingen av 
gårdsbruk i landet etter landsdel. Det ser derfor ut som de lange 
avstandene i Nord-Norge ikke innebærer at de blivende gårdbrukerne i 
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landsdelen forhindres i å ta relevant yrkesutdanning i større grad enn i 
resten av landet. Det er heller ikke signifikante forskjeller mellom 
landsdelene med hensyn til kjønn. Som vi ser av tabell 2, er en noe 
høyere andel av elevene på Sør- og Vestlandet jenter sett i forhold til 
resten av landet, mens Østlandet har en lavere andel av jenter under 
landbruksutdanning enn det som er vanlig i resten av landet. 
Forskjellene er likevel ikke store. 

Tabell 2. Fordeling av elevene etter kjønn og landsdel (i prosent) 
Of! prosentvis fordelinf( av f(årdsbruk etter landsdel 

p = ,36 Gutter Jenter Totalt N. Gårds 
bruk 

Østlandet 42 36 40 234 40 
Sør- og Vestlandet 32 38 35 204 37 
Trøndelag 13 12 13 76 14 
Nord-Norge 13 13 13 75 10 
Totalt 56 44 101 589 40 

2.3 Tidligere utdanning 

Tre av fire av elevene i undersøkelsen oppgir at de ikke tidligere har 
tatt annen utdanning på videregående skoles nivå. 83 prosent av 
elevene er i aldersgruppen under 20 år, og av disse er det bare 12 
prosent som har vært innom andre linjer før de begynte på 
studieretning for landbruk og naturbruk. 14 prosent av elevene er 
mellom 20 og 29 år, og av disse har drøyt fire av ti tatt ett eller flere år 
på allmennfaglig/økonomiske fag og like mange har tatt ett eller flere 
år på andre yrkesretta studieretninger. Mindre enn to av ti i denne 
aldersgruppen hadde utelukkende grunnskole fra før. Den eldste 
aldersgruppen utgjør kun tre prosent av hele utvalget, og i denne 
gruppen er det omlag tre av ti som utelukkende har grunnskole. 
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2.4 Tilknytning til landbruket og erfaring fra 
gårdsarbeid 

Litt over halvparten av elevene har vokst opp på en gård. Den nest 
største gruppen, en av fire elever, kommer fra ei bygd, mens den siste 
fjerdedelen kommer fra et kommunesenter eller fra en by. Den mest 
slående forskjellen mellom gutter og jenter når det gjelder 
oppvekstmiljø, er at mens seks av ti av guttene har vokst opp på en 
gård, så gjelder det samme bare fire av ti jenter. Den forholdsvis høye 
jenteandelen på disse kursene skyldes derfor i stor grad jenter som 
ikke har den nære tilknytningen til landbruket som det å vokse opp på 
en gård gir. 

Tibl/3 0 k t t d tt k' a e . 'Dove s se e er r1ønn l prosen t) 
P= ,00 Gutter Jenter Alle N. 
På en gård 61 41 52 317 
I ei bygd, men ikke på en gård 22 27 24 148 
I et kommunesenter 10 17 13 79 
I en mindre norsk by 3 5 4 22 
I en større by 5 10 7 42 
Totalt 56 44 100 608 

Det store flertallet av elevene, omtrent åtte av ti, oppgir at de har 
erfaring fra gårdsarbeid. Guttene oppgir imidlertid dette i større grad 
enn jentene. Mens 85 prosent av guttene har erfaring, oppgir bare 71 
prosent av jentene det samme. Det er derfor omtrent dobbelt så mange 
jenter som gutter som ikke har erfaring. Denne forskjellen skyldes at 
en høyere andel av guttene kommer fra gård. 

Tabell 4. Erfarin2fra 2årdsarbeid etter kiønn (i prosent) 
P= ,00 Gutter Jenter Totalt N. 
Ja 85 71 79 482 
Nei 15 29 21 129 
Totalt 56 44 100 611 
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På spørsmål om hvor elevene har fått sin arbeidserfaring fra svarer 58 
prosent av guttene at deres erfaring skyldes oppvekst på gård, mens 
bare 37 prosent av jentene gjør det samme. For de av elevene som 
oppgir andre grunner til at de har fått erfaring, oppgir 25 prosent av 
både guttene og jentene at de har jobbet på gård, og to prosent av 
guttene og åtte prosent av jentene oppgir ferieopphold på gårder som 
deres erfaringsbakgrunn. 

Tabell 5. Bakgrunn for erfaring fra gårdsarbeid etter kjønn (i 
~ prosent 

P= ,00 Gutter Jenter Totalt N. 
Har ikke erfaring fra gårdsarbeid 15 29 21 129 
Jeg har vokst opp på gård 58 37 49 295 
Jeg har jobbet på gård 25 25 25 152 
Jeg har vært på ferier på gård 2 8 5 30 
Totalt 56 44 100 606 

De fleste av elevene har ikke tidligere hatt arbeid som 
hovedbeskjeftigelse. Men det er likevel så mange som tre av ti av 
elevene som oppgir at de har vært i arbeid i en eller flere perioder med 
minst tre måneders varighet; 34 prosent av guttene og 24 prosent av 
jentene. Tabell 6 nedenfor viser hvilke typer arbeid det dreier seg om. 

I tillegg til at mange flere av guttene enn av jentene har vært i 
arbeidsforhold tidligere, har guttene også i større grad hatt arbeid 
tilknyttet landbruket. 17 prosent av guttene har jobbet på familiens 
gård, og omtrent like mange har arbeidet på annens gård (noen av 
disse har gjort begge delene). For jentenes del har fem prosent vært i 
arbeid på familiens gård, mens åtte prosent har arbeidet på annens 
gård. Jentene har i større grad enn guttene arbeidserfaring fra 
omsorgsarbeid og privat tjenesteyting. 
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Tabell 6. Arbeid som hovedbeskjeftigelse i minst tre måneder etter 
type arbeid; (prosentvis fordeling for de som har hatt 
l'kt b 'd . t Il l ~ Sl ar el o, 7 l prosen ava e e evene 

P = ,00 for gutter og jenter Gutter Jenter Prosent Prosent 
som har vært i arbeid. Obs: som har som har av alle av alle 
35,7% av cellene har mindre 

vært i vært i guttene jentene enn forventa verdi. 
arbeids- arbeids-
forhold forhold 

Arbeid på 47 22 17 5 
egen/familiens gård 
Arbeid på 52 34 18 8 
annens/andres gård 
Annet arbeid innenfor 14 19 5 4 
landbruket 
Omsorgsarbeid 2 17 1 4 
Privat tjenesteyting 4 11 1 3 
Bygg og anlegg 20 3 7 1 
Annet 11 19 4 4 

Nesten sju av ti elever; 74 prosent av guttene og 57 prosent av jentene, 
har imidlertid jobbet i sommerferier og ved siden av skolearbeidet. 
Dette er arbeidsforhold med mindre enn tre måneders varighet. For de 
flestes del er det fortsatt gårdsarbeidet som har vært det mest vanlige. 
42 prosent av guttene oppgir at de har arbeidet på familiens gård, og 
omtrent like mange oppgir at de har arbeidet på annens gård. For 
jentenes del er andelene som har arbeidet på familiens og andres 
gårder nede i omtrent det halve av guttenes andeler. 

Det er i hovedsak de som ikke kommer fra gårdsbruk som ikke har 
erfaring fra landbruket. Ni av ti av de som oppgir å ikke ha erfaring 
har ikke vokst opp på gård. Nesten halvparten, 46 prosent, av jentene 
som ikke har vokst opp på gård, oppgir at de ikke har erfaring fra 
gårdsarbeid, mens en signifikant lavere andel av guttene, 34 prosent, 
oppgir det samme. 
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Tabell 7. Arbeid i tillegg til skolegang etter type arbeid; 
(prosentvis fordeling for de som har hatt slikt arbeid og i 

t Il l ~ prosen av a e e evene 
P = ,00 for de guttene og jentene Gutter Jente Prosent Prosent 
som har arbeid ved siden av skolen. r av alle av alle 
Obs: 33,3 prosent av cellene har 

guttene jentene mindre enn forventa verdi . 

Arbeid på egen/familiens gård 58 36 42 20 
Arbeid på annens/andres gård 60 40 44 23 
Annet arbeid innenfor 8 13 6 7 
landbruket 
Omsorgsarbeid 1 3 1 1 
Privat tjenesteyting 4 5 3 3 
Annet 12 31 9 18 

2.5 Oppsummering 

En høy andel av elevene ved VKI Landbruk og naturforvaltning og 
VKI Økologisk landbruk er jenter. Den høye jenteandelen skyldes i 
stor grad at jenter som ikke har vokst opp på gård søker 
landbruksutdanning. Mens seks av ti gutter kommer fra gård, svarer 
bare fire av ti jenter det samme. Dette innebærer at jentene har mindre 
erfaring fra gårdsarbeid når de starter utdanningen. Omtrent dobbelt så 
mange jenter som gutter oppgir at de ikke har erfaring fra gårdsarbeid 
fra før de begynte på landbruksutdanningen. 

I neste kapittel skal vi se på hvilke faktorer som elevene mente hadde 
betydning for at de valgte å begynne med landbruksutdanningen. 
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For omtrent to år siden bestemte elevene i vår undersøkelse seg for å ta 
videregående utdanning og valget falt på landbruksutdanning. De 
fleste gikk i niende klasse i grunnskolen, og for deres vedkommende 
var dette valget det første de tok med hensyn til utdanning og en videre 
yrkeskarriere. Noen av elevene hadde imidlertid noe utdanning fra før, 
enten allmennfaglig eller andre yrkesfag. Vi har ikke oversikt over om 
de fullførte fram mot studiekompetanse eller fagbrev. To prosent av 
landbruksskoleelevene har også tatt høyere utdanning før de begynte 
på studieretning for landbruk og naturbruk. 

Det har ofte vært vanlig å forklare utdannings- og yrkesvalg med sosial 
bakgrunn, geografi og kjønn. Det er likevel ikke bare disse faktorene 
som bestemmer utdanningsvalg, men ulike valg har en tendens til å 
samvariere. etter disse faktorene. Det er ikke sosial bakgrunn i seg selv 
som fører til bestemte valg, men for eksempel forskjeller i foreldrenes 
økonomi og utdanningsnivå. Foreldre som selv har for eksempel 
høyere utdanning vil sannsynligvis både forvente at deres barn gjør det 
samme, samtidig som de opptrer som rollefigurer for barna. Foreldre 
helt uten utdanning utover grunnskolenivå vil i mindre grad ha de 
samme forventningene, og deres barn vil derfor være mer tilbøyelige 
til å velge kortere utdanningsløp. 

Undersøkelser om utdannings- og yrkesvalg i Norge dreier seg først og 
fremst om å forklare forskjeller i utdanningsnivå, med hovedvekt på å 
forklare hvorfor høyere utdanning rekrutterer fra de øverste 
sosialgruppene , mens de laveste sosialgruppene er kraftig 
underrepresentert innen høyere utdanning. 

Vår undersøkelse skal imidlertid belyse hvilke faktorer som forklarer 
valg av videregående landbruksfaglig utdanning. Tilnærmingsmåten 
som er valgt innebærer at vi ikke kan si noe sikkert om hvordan de 
som har valgt denne utdanningen skiller seg fra personer som har valgt 
aridre studieretninger. Det er også viktig å være klar over at de fleste i 
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vårt utvalg er svært unge, og at de tankene mange av elevene har om 
framtidig yrkeskarriere kan være ganske vage. Mulighetene til senere å 
studere fag innenfor helt andre områder er til stede, og også uten 
videre skolegang kan det tenkes at noen velger yrker hvor det ikke 
kreves at de har studieretning for landbruk og naturbruk. Likevel er det 
grunn til å tro at elever som velger en yrkesrettet videregående 
utdanning, i motsetning til allmennfag, har klarere tanker om hvilke 
yrker de sikter seg inn mot. I det følgende vil vi se nærmere på hvilke 
faktorer som tillegges vekt av elevene for valget av landbruksfag. 
Disse er delt inn etter hovedgruppene; verdier og interesser, ønsker for 
framtidig yrke, familie og venners ønsker og utdanningens 
tilgjengelighet. 

3.1 Verdier 

Hvilke verdier en person innehar vil ha betydning for utdannings- og 
yrkesvalg. Selv om verdier ofte er størrelser som det er-allmen enighet 
om i et samfunn, kan det likevel være ulik vektlegging av ulike verdier 
i forskjellige samfunnsklasser. Edvardsen peker spesielt på verdiene 
"ære, makt og berømmelse" som verdier det er forholdsvis stor enighet 
om i Norge. Disse verdiene vil føre til at enkelte yrker framstår som 
mer attraktive enn andre, men mange vil likevel velge andre yrker 
fordi bestrebelsene med å oppnå "drømmeyrket" blir for store. Et 
eksempel på dette er flygeryrket, som er drømmeyrket til 14 prosent av 
guttene i 16 - 18-årsalderen i en undersøkelse om ungdoms 
utdannings- og yrkesplaner (Edvardsen 1993). Så mange flygere er det 
rett og slett ikke bruk for, og de aller fleste retter seg derfor likevel inn 
mot andre yrker. Når de samme 16 - 18-åringene ble spurt om hvilket 
yrke de tar sikte mot, svarer i underkant av fire prosent flyger. På 
grunn av begrensede muligheter til å komme inn på studiet vil nok 
enda færre få flygerutdanning, og blant de som kommer inn, er det 
nok også en del som ikke vil nå gjennom det siste nåløyet, nemlig å få 
jobb som flyger. 

Selv om Edvardsen legger hovedvekten på verdiene "ære, makt og 
berømmelse", er han også inne på andre og konkurrerende 

LU-rapport 211997 



Side 16 

verdigrunnlag. Innen arbeiderklassen står "likhet" sentralt som verdi. I 
arbeidet sluntrer man ikke unna, men det er heller ikke riktig å "bryte 
akkorden" (Lysgård 1967). Hvilke verdier står så sentralt innenfor 
landbruket? Livsformbegrepet kan belyse hvilke verdier som står 
sterkt hos gårdbrukere. Livsfo1mene beskriver de ulike sosiale 
klassenes organisasjonsform, og det som skiller klassene er deres 
forhold til eiendom og arbeid. Gårdbrukeren er plassert innenfor "den 
selververvendes" livsform (i motsetning til den lønnsarbeidendes 
livsform og den karrierebundnes livsform). For gårdbrukeren vil 
arbeidet stå i fokus, han og hun eier produksjonsmidlene selv. 
Arbeidet blir for gårdbrukeren ikke noe han og hun er satt til, men noe 
de setter seg selv til fordi de er engasjerte i innholdet og fordi det er en 
forutsetning for å være selvstendige. For bonden vil derfor sentrale 
verdier være ivaretakelsen av gården og det å bringe den videre til 
kommende slekter. For barna som vokser opp i den selververvendes 
livsform, vil dette verdigrunnlaget føres videre - dels som et ønske om 
å føre gården videre i slekten, og dels som en plikt av hensyn til 
foreldre og egne barn. 

Det kan også være ulikt verdigrunnlag for kvinner og menn. Det 
forventes ikke i samme grad av kvinner som av menn at de skal gå 
etter prestisjefylte jobber, jamfør verdiene "ære, makt og 
berømmelse", og det forventes heller ikke av jenter med 
gårdsbakgrunn at de skal føre gården videre i slekten på samme måte 
som for gutter (Eldby 1996). Et unntak gjelder likevel for odelsjenter 
som ikke har brødre. 

3.2 Interesser 

De fæneste vil likevel si om seg selv at de valgte yrke ut fra verdier 
som "ære, berømmelse og makt" eller lignende. De fleste vil henvise 
enten til at det var nødvendig for å få det yrket de tar sikte på, eller de 
vil henvise til sine interesser. Spesielt elever som tar yrkesfaglige 
studieretninger må forventes å ha en klarere forestilling om hvilke 
yrker de tar sikte på. Mens verdiene kanskje først og fremst er med på 
å forklare hvilket nivå den enkelte velger å studere på, vil interessene 
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styre hvilket felt den enkelte ønsket å lære noe om eller arbeide 
innenfor. Verdier kan forklare hvorfor noen velger å bli hjelpepleier og 
andre lege, mens interessene til disse personene; helse og omsorg, kan 
være de samme. 

Arbeidsmarkedet i Norge er i aller høyeste grad kjønnsdelt. Selv om 
jenter i dag tar videregående og høyere utdanning i minst like stor grad 
som gutter, velger de ofte andre fag, og tar sikte på forskjellige yrker. 
Mens gutter i større grad ennjenter foretrekker å arbeide med teknisk 
orienterte oppgaver, foretrekker jenter i større grad enn gutter 
service-orienterte arbeidsoppgaver, eksempelvis innen helse og 
sosialsektoren. 

Interesse er en svært viktig faktor for å forklare utdanningsvalg. I 
Edvards ens ( 1993) undersøkelse går det fram at nesten seks av ti av 16 
- 18-åringene mener at dette var viktig for deres valg, og ytterligere tre 
av ti svarte at interessene hadde betydning for deres valg. 

Vi har formulert fire påstander om interesser som mulige årsaker til å 
velge landbruk og naturbruk, og elevene har svart om de er helt enige, 
litt enige, litt uenige eller helt uenige i påstandene. De fikk også 
mulighet til å svare vet ikke. Måten spørsmålene er stilt på gjør at vi 
ikke kan si hva som veide tyngst for den enkelte. Noen kan ha svart at 
de er svært enige i mange påstander, uten at vi vet hvilken eller hvilke 
som var viktigst. 

Elevene er gjennomgående enige i de påstandene som legger vekt på at 
de har valgt utdanningsretning med tanke på interesser (se tabell 8). 
Mer .enn ni av ti har svart at de har valgt som de har gjort fordi de liker 
gårdsarbeid, og minst like mange fordi de liker å arbeide med dyr. Vi 
har også spurt spesielt om interessen for hester har hatt betydning, og 
dette svarer 60 prosent av jentene og 13 prosent av guttene bekreftende 
på. Bortsett fra med hensyn til hester kommer ikke kjønnsforskjellene 
klart fram av tabellen siden vi har slått sammen de som er helt enige 
og de som er litt enige. Ni av ti av både guttene og jentene har valgt 
utdanningsretning blant annet fordi de liker gårdsarbeid, men mens 69 
prosent av guttene svarer at de er helt enige, svarer bare 55 prosent av 
jentene det samme. Det er også forskjeller på vektleggingen til jenter 
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og gutter når det gjelder å arbeide med dyr. Mens 90 prosent av 
jentene svarer at de er helt enige i denne påstanden, gjelder det samme 
57 prosent av guttene. 

Vi har ikke spurt spesielt om interessen for å arbeide med 
landbruksmaskiner har hatt betydning for deres utdanningsvalg, men 
dette vil vi komme tilbake til i neste kapittel. Bildet som likevel tegner 
seg er at jentene i større grad enn guttene tiltrekkes av arbeidet med 
dyra, mens guttene kan synes å være mer interessert i andre oppgaver 
på gården. Det kan synes som om de forskjellene vi var inne på 
ovenfor med hensyn til gutters og jenters interesser generelt 
gjenspeiler seg i årsaker til at en og samme utdanning ble valgt. 
Gårdsarbeid har tradisjonelt, og fortsatt, gitt rom for både tradisjonelt 
kvinne- og mannsarbeid. Mens mannen ofte har hovedansvaret for 
vedlikehold av bygninger og maskiner, og ikke minst bruk av 
maskiner i utearbeidet, har kvinnene oftest størsteparten av sitt ansvar 
i forbindelse med stell og pass av dyra. I denne arbeidsdelingen ser vi 
det samme skillet mellom gutters interesse for maskiner og tekniske 
apparater og jenters interesse for å yte omsorg for levende vesener, 
som vi ser når gutter og jenter generelt velger utdanning og yrke. 
Gutter er kraftig overrepresentert innenfor tekniske fag mens jenter er 
overrepresentert innen helse og sosialfag. 

Når det gjelder interessen for hester som årsak til valg av utdanning, så 
er denne mindre viktig enn interessen for gårdsarbeid og for dyr 
generelt. Men for jentenes del er det hele seks av ti som oppgir at de er 
enig i at dette er en av årsakene til deres valg. For guttenes del oppgir 
imidlertid 84 prosent at de er uenige i påstanden om at dette var en av 
grunnene. Det ser ut som om hester er spesielt viktig som 
motivasjonsfaktor for jenter som ikke kommer fra gård selv. Mens 47 
prosent av jentene som kommer fra gård oppgir at de er enige i 
påstanden, gjelder det samme hele 67 prosent av jentene som ikke 
kommer fra gård. For guttenes del er det ingen forskjeller mellom de 
som kommer fra gård og de som har annen bakgrunn. 

Den siste av de fire årsakene som går på interesser er knyttet opp mot 
friluftsliv. Interessen for friluftsliv har hatt betydning ved valg av 
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Tabell 8. Andeler som er enige/uenige i at interessene for 
gårdsarbeid, dyr, hester og friluftsliv var årsaker til at de 
begynte på studieretning for landbruk og naturbruk etter 
k' (i' ~ ~1ønn 1 prosent 

Jeg begynte på Enig Uenig Vet N. P. 
studieretning fordi; ikke 
M = menn, K = kvinner M K M K M K 
jeg liker gårdsarbeid 92 90 8 8 1 2 605 0,19 
jeg liker å arbeide med 89 99 10 2 1 - 609 0,00 
dyr 
jeg er interessert i hester 13 60 84 40 2 - 604 0,00 
jeg er interessert i 78 74 20 24 2 2 604 0,43 
friluftsliv 

Vi har ikke spurt elevene om hvilke årsaker som var viktigst for dem 
når de foretok valget om utdanningsretning, og derfor har vi ingen 
mulighet til å vurdere vektleggingen av de ulike årsakene. Siden 
interesser er så viktig ved valg av utdanning, regner vi likevel med at 
disse påstandene kan betraktes som viktige årsaker for deres valg. 

3.3 Yrkesplaner 

Som vi var inne på tidligere er tanker om framtidig yrke av stor 
betydning for valg av utdanningsretning. I Edvardsens (1993) 
undersøkelse oppgir seks av ti at skolen var nødvendig for det yrket de 
tok sikte på, og ytterligere tre av ti at yrkesplaner hadde betydning for 
valget. I Edvardsens undersøkelse var utvalget et tverrsnitt av 16 og 
18-åringene representert, og det er dermed grunn til å tro at denne 
faktoren er enda viktigere for elever ved yrkesfaglige studieretninger. 

Vi vil sannsynligvis undervurdere denne faktoren med vår 
spørsmålsstilling, i og med at vi bare har spurt om hvorvidt elevene 
har tenkt å drive gård eller ikke. Landbruk og naturforvaltning og 
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Økologisk landbruk utdanner også avløsere og fagkonsulenter i 
landbruket, og det er mulig å fortsette med høyere landbruksfaglig 
utdanning som også åpner for mange yrker. Likevel har de aller fleste 
av elevene oppgitt at tanken på å drive gård i framtida er en av 
årsakene til deres utdanningsvalg. Dette gjelder 77 prosent av guttene 
og 60 prosent av jentene. Av de elevene som ikke kommer fra gård 
oppgir omtrent halvparten dette. For de av landbruksskoleelevene som 
kommer fra gård er det naturlig nok flere som tenker seg en framtid 
som gårdbrukere; 73 prosent av jentene og 91 prosent av guttene. 
Nesten to av ti jenter svarte at de ikke visste om de var enige i at en av 
grunnene til at de begynte på landbruksutdanningen var at de skulle 
drive gård. Dette innebærer nok at mange i og for seg kan tenke seg å 
drive gård, men at de ikke vet om de vil satse på dette yrket. 

Vi har også spurt om en av grunnene er at de dermed får en 
fagutdanning og raskt kan komme ut i jobb, og på dette har 66 prosent 
av guttene og 55 prosent av jentene svart bekreftende. Det er likevel 
ikke grunn til å tro at dette er planene til de så mange av elevene, i og 
med at mange av de som har svart bekreftende på dette også har planer 
om å studere videre. Det er sannsynligvis snarere et tegn på at 
framtidsplanene er usikre, og at denne muligheten synes aktuell for 
mange av elevene. Verdt å merke seg er også forskjellen mellom jenter 
og gutter her, som gjenspeiler at jenter i større grad enn gutter har 
planer om videre studier. 

Tabell 9. Andeler som er enige/uenige i at yrkesplaner var årsaker 
til at de begynte på studieretning for landbruk og 

b k k
0 ri· ~ natur ru etter r1ønn 1 prosent 

Jeg begynte på Enig Uenig Vet N. P. 
studieretning fordi jeg; ikke 
M = menn, K = kvinner M K M K M K 
har tenkt å drive gård 77 60 17 22 7 18 605 0,00 
kan få en fagutdanning 66 55 32 38 2 7 605 0,00 
og raskt kan komme i 
arbeid 
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3.4 Familie og venner 

De aller fleste av elevene ser ut til å ha begynt på 
landbruksutdanningen først og fremst på grunn av egne interesser og 
andre praktiske vurderinger i forhold til utdanning og arbeid. Bare 14 
prosent av guttene og 8 prosent av jentene oppgir at en av årsakene til 
at de begynte på studieretning for landbruk og naturbruk er at 
foreldrene deres ønsket det. Mens omlag 15 prosent av de som 
kommer fra gård oppgir at dette har hatt betydning, gjelder det samme 
omlag fem prosent av de som ikke kommer fra gård. En av ti av 
elevene oppgir at en av årsakene er at de har venner som gjorde det. 
Disse funnene er i tråd med Edvardsens (1993), der det går fram at 
omlag en av fire anså disse faktorene som enten viktige (under fem 
prosent), eller av betydning (de øvrige). Det kan faktisk synes som om 
foreldre og venner har hatt mindre betydning for våre elever enn for 
Edvardsens, noe som sannsynligvis delvis skyldes at det bare er 16 og 
18-åringer med i Edvardsens undersøkelse, mens det også er noen som 
er eldre i vår studie. 

Tabell I 0. Andeler som er enige/uenige i at foreldres ønsker og 
venner var årsaker til at de begynte på studieretning for 
l db k t b k tt k' (i' t) an ru Of( na ur ru e er r1ønn t prosen 

Jeg begynte på Enig Uenig Vet N. P. 
studieretning fordi; ikke 
M = menn, K = kvinner M K M K M K 
foreldrene mine ønsket det 14 8 83 91 3 2 602 0,01 
noen av vennene mme 10 9 89 91 1 0 606 0,23 
gjorde det 

3.5 Utdanningens tilgjengelighet 

I og med at samtlige i vår undersøkelse har kommet inn på 
studieretning for landbruk og naturbruk, er det vanskelig å si noe om 
det er slik at denne utdanningsretningen ikke velges fordi 
konkurransen om plassene er stor. Det vi imidlertid kan si noe om er 
hvorvidt noen av elevene har valgt landbruksfag fordi konkurransen på 
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andre studieretninger har vært stor; at de med andre ord har valgt 
landbruksfag som nest beste studievalg. Dette gjelder 11 prosent av 
guttene og fem prosent av jentene. Det er ingen forskjeller her mellom 
de som kommer fra gård og de som ikke kommer fra gård. 

Selv om noen helst hadde valgt en annen studieretning hvis de hadde 
kommet inn, er det lite som tyder på at de anser landbruksfag som helt 
uinteressante. Det er svært få personer som ikke oppgir at interesser 
for gårdsarbeid, dyr og/eller hester har vært en av grunnene til deres 
valg. Totalt dreier det seg om 22 personer som ikke er interesserte i 
verken gårdsarbeid, arbeid med dyr generelt eller hester. Omlag 
halvparten av disse har unnlatt å svare på svært mange spørsmål. De 
øvriges motiver for å ta landbruksutdanning synes å være interessen 
for friluftsliv og at det gir mulighet for å gå på skole uten alt for mye 
teori. I kapittel 1 var vi inne på muligheten for at 
landbruksutdanningen var en oppsamlingsplass for personer som ikke 
kom inn andre steder, eller som ville unngå teoretiske fag. Selv om 
åtte prosent av utvalget er litt eller helt enige i at de valgte 
landbruksutdanning fordi de ikke kom inn på den retningen de helst 
ønsket, ser problemet med "oppbevaringselever" ikke ut til å være 
stort. De aller fleste har valgt landbrukfag ut fra sine interesser. 

Tabell] 1. Andeler som er enige/uenige i at interessene for 
gårdsarbeid, dyr, hester og friluftsliv var årsaker til at de 
begynte på studieretning for landbruk og naturbruk etter 
k' (i' ~ :1ønn l prosent 

Jeg begynte på studieretning Enig Uenig Vet N. P. 
fordi; ikke 
M = menn, K = kvinner M K M K M K 
jeg kom ikke inn på den 11 5 88 95 1 0 605 0,00 
retningen i eg helst ønsket 
skolen ligger på hjemstedet 16 5 82 94 2 2 605 0,00 
mitt, og hvis jeg skulle valgt 
noe annet måtte jeg flytte 

I Edvardsens undersøkelse (1993) går det fram at 27 prosent av 16 -
18-åringene mente at en viktig faktor ved valg av skole var at 
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utdanningen var mulig åta på hjemstedet. Til sammen 63 prosent 
oppga at dette enten var viktig eller at det i alle fall hadde betydning. I 
vår undersøkelse går det fram at det har spilt en betraktelig mindre 
rolle for landbruksskoleelevene. 16 prosent av guttene oppgir at dette 
var en av årsakene til at de tar landbruksutdanning, mens bare fem 
prosent av jentene oppgir det samme. Dette er i og for seg ikke rart tatt 
i betraktning at de aller fleste, omtrent seks av ti av både jentene og 
guttene, har vært nødt til å dra fra hjemstedet for åta 
landbruksutdanning. Hvor landbruksskolene er lokalisert kan 
imidlertid ha betydning for hvor mange av gårdbrukerne på de ulike 
stedene som velger å ta landbruksskole, uten at vi har mulighet for å si 
noe om dette gjennom vår studie. 

Vi har imidlertid undersøkt om det er forskjeller mellom antallet 
landbruksskoleelever i de ulike fylkene i forhold til antallet bruk i 
landsdelene. Det er imidlertid ingen ting som tyder på at forskjeller i 
de enkelte landsdelene med hensyn til avstander til skoler med 
landbruksfag, har slått ut på en slik måte at noen landsdeler er sterkt 
underrepresentert med hensyn til elever under landbruksutdanning. 
Nord-Norge, der en skulle tro at avstandene er lengst, har 12 prosent 
av elevene mot ti prosent av brukene. Sør- og Vestlandet er imidlertid 
noe underrepresentert, med 32 prosent av elevene mot 37 prosent av 
brukene. Ellers er Østlandet noe overrepresentert. 

Tabell 12. Antall bruk Of( eleverfordelt på landsdeler (i prosent) 
Prosent av Prosent av 
antall bruk antall 

elever 
Østlandet 40 43 
Sør- og Vestlandet 37 32 
Trøndelag 14 13 
Nord-Norge 10 12 
Totalt 101 100 

Tilgjengeligheten av landbruksutdanningen vil også avhenge av 
hvorvidt studietilbudet er kjent blant ungdom som står i en 
valgsituasjon. Vi har naturlig nok ikke oversikt over hvor godt tilbudet 
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er kjent blant alle de som ikke har valgt landbruksfag, men vi kan si 
noe om hvordan elevene i vår undersøkelse fikk kjennskap om 
tilbudet. 

De fleste, drøyt fire av ti, oppgir at de "alltid har visst om" 
landbruksskolen. Dette gjelder i høyere grad elevene med bakgrunn fra 
gård enn de som ikke har det. Den nest største gruppen, I 7 prosent, 
oppgir at de har hørt om studiet gjennom yrkesrettleder. Det er en 
signifikant forskjell på folk vokst opp på gård og de som ikke har det. 
Det er en gjennomgående tendens at en større andel av de som ikke har 
vokst opp på gård har fått vite om studieretningen for landbruk og 
naturbruk av andre enn slekt og familie og at de i mindre grad "alltid 
har visst om det". Jentene som ikke kommer fra gård skiller seg fra 
både de som kommer fra gård og guttene som ikke kommer fra gård 
ved at en høyere andel av disse har hørt om studiet fra venner som har 
gått der før. 

Tabell 13. Andeler som har fått høre om studieretning for landbruk 
og naturbruk fordelt på ulike kilder etter 

k tb k k. ri· t) oppve s a r~runn o~ r1ønn iprosen . 
Vokst opp Ikke vokst Hele 
på ~ård opp på !ård utvalget 

G=gutter, J=jenter, G J A G J A G J A 
A=alle 
Av yrkesrettleder 16 10 14 20 22 21 18 17 17 
Av foreldre eller 18 16 17 14 10 12 16 13 15 
slektninger 
Annonse i avis eller 2 3 3 7 2 4 4 2 4 
tidsskrift 
Av venner som har gått 12 10 11 6 19 13 10 15 12 
der før 
Har "alltid" visst om det 48 53 49 36 27 31 43 38 41 
Har hørt om det fra 2 6 4 13 16 14 6 12 9 
andre 
Vet ikke 2 2 2 4 4 4 3 3 3 
Totalt 65 35 10 46 54 99 56 44 10 

0 1 
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3.6 Annet 

Helt til slutt skal vi se på de to siste påstandene om årsaker til at 
elevene har valgt landbruksutdanning. Den første av disse, som vi 
allerede har vært inne på, er at landbruksutdanningen vil gi mulighet 
til å ta videregående utdanning uten alt for mye teoretiske fag. Hele 67 
prosent av guttene og 64 prosent av jentene oppgir at dette var en av 
årsakene. Omlag en tredel av elevene oppgir at dette ikke hadde noen 
betydning for dem. 

Den andre av påstandene er at elevene gjennom sitt valg får en god 
innføring i jordbruk samtidig som de får studiekompetanse. Her svarer 
66 prosent av guttene og 70 prosent av jentene at dette hadde 
betydning for dem. 

Elevene i den videregående skolen er svært unge, og for mange er 
framtiden ennå svært usikker. Svarene i vår undersøkelse tyder også på 
dette. To av tre i utvalget ser det som en fordel at det er lite teori i 
landbruksutdanningen, samtidig ønsker nesten to av tre å få 
studiekompetanse, og i tillegg, som vi allerede har vært inne på, oppgir 
to av tre at en medvirkende årsak til deres valg er at 
landbruksutdanningen åpner muligheter for å komme raskt i arbeid. 

Tabell 14. Andeler som er enige/uenige i at lite teori og muligheten 
til å få studiekompetanse var årsaker til at de begynte på 
studieretning for landbruk og naturbruk etter kjønn (i 

~ prosent 
Jeg begynte på studie- Enig Uenig Vet N. P. 
retningen fordi jeg kan; ikke 
M = menn, K = kvinner M K M K M K 
ta videregående utdanning 67 64 32 35 2 2 606 0,79 
uten alt for mye teoretiske 
fag 
få en god innføring i 66 70 31 27 3 5 607 0,34 
jordbruk samtidig med 
studiekompetanse 
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3. 7 Oppvekstbakgrunn og motivasjon for å søke 
landbruksutdanning 

Så langt i dette kapittelet har vi nesten bare sett på forskjeller mellom 
gutter og jenter uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Hvorvidt de 
har vokst opp på gård eller ikke kan i utgangspunktet tenkes å ha 
betydning for hvorfor elevene valgte å ta landbruksutdanning. Til en 
viss grad er det markante forskjeller mellom de som kommer fra gård 
og de som ikke gjør det, men forskjellene går i all hovedsak mellom 
jenter på den ene siden og gutter på den andre enten de har vokst opp 
på en bondegård eller i en by. 

Når det gjelder interesser som årsak til valg av utdanningsretning 
skiller interessen for gårdsarbeid seg ut. Som vi allerede har sett 
oppgir gutter i større grad ennjenter at de er helt enige i at dette var en 
grunn til deres valg. Her er det imidlertid hele tre fjerdedeler av 
guttene som kommer fra gård som er helt enige mot 56 prosent av 
guttene som ikke kommer fra gård. For jentenes del finner vi den 
samme forskjellen. Mens 67 prosent av jentene som kommer fra gård 
er helt enige, oppgir bare 46 prosent av jentene med annen bakgrunn 
det samme. Når det derimot gjelder interessen for arbeid med dyr er 
forskjellen mellom de som kommer fra gård og de med annen 
bakgrunn svært liten. Her går forskjellen utelukkende etter kjønn. Når 
det gjelder interessen for hester har denne like liten betydning for 
guttene med bakgrunn i og utenfor landbruket. Jentene er generelt mer 
interesserte i hester enn guttene, men jentene som ikke kommer fra 
gård er spesielt interesserte. Mens 25 prosent av jentene fra gård er 
helt enige i at dette hadde betydning for deres utdanningsvalg, svarer 
41 prosent av jentene med annen bakgrunn det samme. Interessen for 
friluftsliv er like stor for jenter uansett hvor de kommer fra. De aller 
fleste guttene (så vel som jentene) er enige i at interessen for friluftsliv 
var en medvirkende årsak til at de begynte på landbruksutdanning, 
men guttene som ikke har bakgrunn i landbruket viser seg å være mer 
interesserte enn guttene med landbruksbakgrunn. Mens 47 prosent av 
guttene med bakgrunn utenfor landbruket oppgir at de er helt enige i at 
dette var en av årsakene, svarer bare 27 prosent av guttene fra 
landbruket det samme. 
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Både guttene og jentene som kommer fra gård oppgir i større grad at 
de er enige i påstanden om at de begynte der fordi de har tenkt å drive 
gård. 63 prosent av guttene som kommer fra gård er helt enige i denne 
påstanden mot bare 32 prosent av guttene som ikke kommer fra gård. 
Guttene som ikke kommer fra gård svarer i større grad at de ikke vet 
(12 prosent), og 34 prosent oppgir at de er litt eller helt uenige i 
påstanden om at de begynte på landbruksutdanningene fordi de har 
tenkt å drive gård, mot bare fem prosent av guttene som kommer fra 
gård. 

De samme forskjellene finner vi mellomjentene. 46 prosent av jentene 
som kommer fra gård oppga at de var helt enige i at en av årsakene til 
utdanningsvalget var at de har tenkt å drive gård, mot bare 18 prosent 
av jentene som ikke kommer fra gård. Det er liten forskjell mellom 
jentene med hensyn til å ha svart "vet ikke", men mange av jentene 
som ikke kommer fra gård anser det som usannsynlig - eller har ingen 
planer om - at de skal drive gård. 30 prosent svarer at de er litt eller 
helt uenige i at dette var en av årsakene til at de valgte landbruksfag, 
mens bare 10 prosent av jentene fra gård oppgir det samme. 

3.8 Oppsummering 

De aller fleste elevene oppgir at deres interesser for gårdsarbeid og 
arbeid med dyr generelt og hester spesielt var blant årsakene til at de 
valgte å ta utdanning innenfor studieretning for landbruk og naturbruk. 
Guttene oppgir i større grad ennjentene at de er interesserte i 
gårdsarbeid, og jentene oppgir i større grad at de er interesserte i arbeid 
med dyr. Det ser derfor ut som om guttene er mer interesserte enn 
jenter i de oppgavene på gården som ikke dreier seg om dyr, og dette 
dreier seg sannsynligvis i hovedsak om utearbeidet på gården og bruk 
av traktor og andre redskaper. Dette avspeiler den tradisjonelle 
arbeidsdelingen i landbruket; kvinnene tar seg av 
"omsorgsoppgavene" og mennene tar seg i større grad av det 
mekaniserte utearbeidet. Denne arbeidsdelingen gjenspeiler også det 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet utenfor landbruket, der kvinner i stor 
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grad søker jobber innen helse og sosialsektoren, mens menn dominerer 
i mer teknisk orienterte yrker. 

Vi antok at planer med hensyn til framtidig yrke var en viktig grunn til 
at mange velger å ta landbruksutdanning. Det eneste yrket vi utformet 
en påstand om var bondeyrket. Dette betyr at vår indikator 
sannsynligvis underestimerer betydningen av yrkesvalg som årsak til 
utdanningsvalg, i og med at landbruksutdanningen kan brukes i yrker 
hvor man ikke selv driver gård. Likevel har så mange 77 prosent av 
guttene og 60 prosent av jentene svart at de er helt eller litt enige i at 
tanken på å drive gård var en av årsakene til utdanningsvalget. 
Interessen for å drive gård er naturlig nok større blant de som har vokst 
opp på gård; i denne gruppen svarer 91 prosent av guttene og 73 
prosent av jentene dette. Når det gjelder de som ikke har vokst opp på 
gård svarer 53 prosent av guttene og 50 prosent av jentene det samme. 

Framtidsplanene elevene hadde før de begynte på 
landbruksutdanningen var imidlertid uklare. Mange har derfor oppgitt 
flere motstridende årsaker til at de begynte. Dette er i og for seg ikke 
rart. For mange er det et eget poeng i å holde valgmulighetene åpne 
siden det er usikkert hvilke muligheter som byr seg i framtiden. Derfor 
har nesten sju av ti oppgitt at en av grunnene er at de har tenkt å drive 
gård, og mer enn seks av ti sier at det gir mulighet til å få en 
fagutdanning og raskt komme ut i arbeid, samtidig som nesten sju av ti 
oppgir at det vil gi en mulighet til å skaffe seg studiekompetanse. 

LU-rapport 211997 



Side 29 

4 Om VKI Landbruk og naturforvaltning 
og VKI Økologisk landbruk 

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan elevene finner seg til 
rette på skolen, og hvordan de selv vurderer undervisningen i de ulike 
fagene. Den landbruksfaglige utdanningen har etter Reform 94 lagt 
større vekt på teoretiske fag enn tidligere. På mange måter er kursene 
krevende i og med at elevene må gjøre en ganske stor innsats både i 
klasserommene og i praksissituasjoner. Elevene må gå fra det ene til 
det andre i større grad enn for eksempel på allmennfaglig 
studieretning, der det aller meste av undervisningen skjer i klasserom. 

Interessant for oss i dette kapittelet vil være forskjeller i gutters og 
jenters oppfatning av utdanningen. Tidligere undersøkelser har vist at 
det er store forskjeller i gutters og jenters interesseområder, og dette 
avspeiler seg også i denne studien. Landbruksutdanningen har 
tradisjonelt vært en mannsutdanning, og mange jenter har nok følt at 
lærere og medelever har ment at de egentlig ikke hadde noe der å gjøre 
(Fyhn 1985). I dag tas landbruksutdanningen også av mange jenter. 
Den nye odelsloven har medført at flere jenter skal drive gård i 
framtiden enn tidligere, og utdanningen trekker også til seg mange -
både gutter og jenter - som ikke har bakgrunn i landbruket. Til tross 
for at mange jenter nå tar landbruksutdanning må studiet regnes for å 
være utradisjonelt, både fordi det tidligere var en klar overvekt av 
gutter som valgte det, men ikke minst fordi utdanningen retter seg inn 
mot yrker som er svært mannsdominerte. Det er derfor av interesse for 
oss å finne ut om jenter føler seg dårligere behandlet i undervisningen 
enn guttene. 

4.1 Generell tilfredshet med skolen 

Elevene er i all hovedsak fornøyde med det kurset de har valgt. 70 
prosent svarer at kurset tilsvarer de forventningene de på forhånd 
hadde, 17 prosent oppgir at kursene er mye bedre enn de trodde, mens 
13 prosent oppgir at kurset ikke er så godt som de på forhånd trodde. 
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Jentene ser ut til å være noe mer positivt overrasket over kurset enn 
guttene er, men dette funnet er ikke signifikant. 

Ti b ll 15 R k l'k d a e . ar urset vært s 1 utro dd d 'Il bl'? (i' e et vi e l. 1 prosent 
p = ,13 Gutter Jenter Totalt N. 
Omtrent som jeg trodde 73 68 70 431 
Mye bedre enn jeg trodde 14 20 17 104 
Ikke så godt som jeg trodde 13 12 13 77 
Totalt 56 44 100 612 

60 prosent av elevene er sikre på at de har valgt den studieretningen 
som passer best for dem, se tabell 16, og bare åtte prosent mener 
bestemt at de ville blitt mer fornøyd hvis de hadde tatt et annet 
VKI-kurs . En tredjedel av elevene svarte at de ikke visste om de ville 
vært mer fornøyde med et annet valg. Det er en høyere andel av 
guttene som er usikre på om de har valgt riktig linje enn det er blant 
jentene. Forskjellen mellom gutter og jenter er likevel ikke stor, 
verken i forhold til om kurset innfrir forventningene, eller i forhold til 
om de tror at et annet studietilbud ville vært bedre for dem. Disse 
tallene gir derfor ingen grunn til å tro at jenter finner det vanskeligere 
å gå på landbruksfag enn det guttene gjør, snarere tvert i mot; jentene 
synes mer fornøyde med sine valg. Hvorvidt dette skyldes atjentene 
hadde lavere forventninger da de startet, eller at utdanningstilbudet er 
lagt opp på en måte som tilfredsstiller jentene i større grad enn guttene 
er usikkert. Det er heller ikke sikkert at det har noe med 
landbruksutdanningen i seg selv å gjøre, det kan tenkes at jenter lettere 
finner seg til rette innenfor skolesystemet generelt enn det guttene gjør. 

Tabell 16. Tror du at du ville bitt bedre fornøyd med et annet 
VKJ. k ? (i' t) - urs. 1 prosen 

P= ,02 Gutter Jenter Totalt N. 
Ja 8 7 8 47 
Nei 55 66 60 367 
Vet ikke 36 28 33 199 
Totalt 56 44 101 613 
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4.2 Undervisningen 

Som vi var inne på i kapittel 3, oppgir to av tre elever at en 
medvirkende årsak til at de begynte på landbruksutdanningen var fordi 
det gir mulighet til å ta videregående utdanning uten alt for mye 
teoretiske fag. Dette avspeiler seg også i forhold til hvilken 
undervisning de liker best på skolen. Nesten ni av ti elever oppgir at de 
er mest fornøyde med praksisundervisningen. Det er en tendens i 
retning av at noe flere jenter enn gutter foretrekker 
klasseromsundervisningen. 

Ti b 1117. H l'k d b t 0 k l ? (i' t) a e . va i er u es pas o en. i prosen 
p = ,07 Gutter Jenter Totalt N. 
Praksisen 90 86 88 533 
Undervisningen i klasseom 10 14 12 71 
Totalt 57 44 100 604 

Selv om det store flertallet både av guttene og jentene oppgir at de 
foretrekker praksisundervisningen, er det store forskjeller mellom 
guttene og jentene i hvilke av oppgavene de liker best. 
Svaralternativene i spørreskjemaet ga elevene mulighet til å svare at de 
enten liker oppgavene svært godt, godt, ikke noe særlig eller dårlig. 
Siden så få har svart ikke noe særlig og dårlig, og for å forenkle 
tabellen, har vi valgt å slå sammen de to siste svaralternativene. 

De tre mest populære oppgavene blant guttene er skogsarbeid som 67 
prosent liker svært godt, traktorkjøring med redskap som 62 prosent 
liker svært godt og 50 prosent oppgir reparasjon og vedlikehold av 
traktor og redskaper. Jentenes tre mest populære oppgaver er foring av 
husdyr, 58 prosent, traktorkjøring uten redskap, 46 prosent, og 44 
prosent oppgir at de liker melking svært godt (se tabell 18). 

Det er tilsvarende forskjeller i hvilke oppgaver som guttene og jentene 
liker dårligst. Jentenes tre minst populære oppgaver er reparasjon og 
vedlikehold av traktor og redskaper, som 46 prosent oppgir at de ikke 
liker noe særlig eller dårlig, onnearbeid uten bruk av traktor og 
redskaper, 37 prosent, og 32 prosent liker ikke skogsarbeid. De tre 
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minst populære oppgavene blant guttene er onnearbeid uten bruk av 
traktor og redskaper, 40 prosent, renhold i fjøs, 39 prosent og 19 
prosent liker ikke traktorkjøring uten redskap noe særlig. 

Guttene og jentene kan enes om at en av oppgavene; manuelt 
onnearbeid, er kjedelig og lite utfordrende. Mens reparasjon og 
vedlikehold av traktor og redskaper er en av de mest populære 
oppgavene blant guttene, er den samme oppgaven blant de minst 
populære blant jentene. Omvendt er det når det gjelder traktorkjøring 
uten redskaper, som er en av de mest populære blant jentene, mens det 
er en av de minst populære blant guttene. Derimot er traktorkjøring 
med redskaper noe mange gutter liker svært godt. Traktorkjøring uten 
redskap er ikke en arbeidsoppgave i seg selv på linje med de andre 
arbeidsoppgavene vi har spurt elevene om. Årsaken til at vi likevel har 
spurt direkte om dette, er fordi det er nødvendig å kunne kjøre traktor 
uten redskap før man kan begynne med for eksempel pløying. Det 
skillet som vi har laget gjennom å spørre både om hvor godt elevene 
liker å kjøre traktor med og uten redskap, gir et markant skille mellom 
guttenes og jentenes forhold til landbruksmaskiner. Det ser ut som om 
jentene i mindre grad enn guttene finner seg til rette med de 
arbeidsoppgavene som utføres med hjelp av traktor. Det å kjøre traktor 
er for jentene ei utfordring, og noe de liker å gjøre. Å kjøre med 
redskaper og å reparere ser derimot ut til å være å gå et skritt lenger 
enn jentene ønsker. For guttenes del ser det ut til å være litt for 
kjedelig i seg selv å kjøre traktor uten redskaper, det har i seg selv 
ingen hensikt. Guttene trenger større utfordringer for å finne det 
spennende. Disse utfordringene får de gjennom å kjøre med redskaper, 
og gjennom å reparere traktorer og maskiner. 

Som vi har sett er jentene mer entusiastiske i forhold til arbeid med 
dyra. Foring av husdyr og melking er blant deres tre mest populære 
oppgaver. Forskjellen mellom gutter og jenter går her først og fremst 
på at mens jentene i stor grad oppgir at de liker disse oppgavene svært 
godt, så nøyer guttene seg med å svare godt. Det er også noen flere 
gutter ennjenter som svarer at de ikke liker disse oppgavene. 

Disse resultatene avtegner det samme mønsteret som ble funnet i 
rapporten Skal - skal ikke?, og er også identisk med forskjeller i 
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typiske kvinne og mannsoppgaver på de fleste gårder (Eldby 1996). I 
den grad kvinner er med i gårdsarbeidet dreier dette seg først og fremst 
om stell og foring av dyr og melking, mens mennene er nærmest 
enerådende i den delen av utearbeidet som omfatter bruk av traktor og 
redskaper og vedlikehold på gården. 

Tabell 18. Andeler av elevene som liker forskjellige 
praksisoppgaver svært godt, godt eller dårlig etter kjønn 
ri· ~ i prosent 

Liker det Liker det Liker det p 

svært godt godt ikke noe 

særlig/dårlig 

G J G J G J 
Foring av husdyr 30 58 58 38 11 4 0,00 
Renhold i fjøs 17 24 45 60 39 16 0,00 
Melking 36 44 47 43 17 13 0,07 
Traktorkjøring (uten 45 46 37 40 19 14 0,33 
redskap) 
Traktorkjøring (med 62 26 33 44 6 31 0,00 
redskap) 
Reparasjon og 50 17 38 37 11 46 0,00 
vedlikehold av traktor og 
redskaper 
Onnearbeid uten bruk av 19 16 41 47 40 37 0,33 
traktor og redskaper 
Skogsarbeid 67 32 27 36 6 32 0,00 

Også med hensyn til de teoretiske fagene er det signifikante forskjeller 
mellomjenter og gutter for alle fag bortsett fra naturforvaltning og 
friluftsliv og plantedyrking. Guttenes tre best likte fag er 
skogbrukslære som 58 prosent oppgir at de liker svært godt, 53 prosent 
oppgir at de liker teknikk og håndverk svært godt og 50 prosent oppgir 
kroppsøving. For jentenes del er de best likte fagene husdyrlære som 
67 prosent oppgir at de liker svært godt, 3 7 prosent oppgir 
kroppsøving og naturforvaltning, og friluftsliv oppgis av 36 prosent av 
jentene. 
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Guttenes minst likte fag er engelsk, som er dårlig likt av 62 prosent, 
56 prosent liker ikke norsk, og samfunnslære er dårlig likt av 48 
prosent. For jentenes del toppes lista av økonomi, som er dårlig likt av 
52 prosent, 42 prosent liker ikke engelsk, og 38 prosent misliker 
teknikk og håndverk. Igjen er det slående at et fag som er blant guttas 
best likte fag, teknikk og håndverk, er blant jentenes minst likte fag. 
Jentenes interesse for dyr er også gjenspeilet i teorifagene. 

Elevene ser ut til å ha valgt rett linje i forhold til interessefelt. 
Allmennfagene; norsk, engelsk og samfunnslære skårer atskillig lavere 
enn landbruksfagene, spesielt for guttenes del. Disse fagene er heller 
ikke spesielt godt likt blant jentene, men det er likevel flere som liker 
disse enn økonomi, og de havner i omtrent samme klasse som teknikk 
og håndverk. 

Tabell 19. Andeler av elevene som liker forskjellige 
"klasseroms''fag svært godt, godt eller dårlig etter kjønn 
(i' ~ z prosent 

Liker det Liker det godt Liker det ikke p 

svært godt noe 
særlig/dårlig 

G J G J G J 

Landbruksbiologi 15 23 47 50 39 27 0,00 
Teknikk og håndverk 53 15 36 47 11 38 0,00 
Økonomi 19 11 42 37 39 52 0,00 
Naturforvaltning og 40 36 45 49 15 14 0,52 
friluftsliv 
Plantedyrking 30 24 48 53 22 24 0,18 
Husdyrlære 43 67 43 26 14 7 0,00 
Skogbrukslære 58 31 35 46 7 24 0,00 
Norsk 9 17 36 48 56 36 0,00 
Engelsk 9 21 28 37 62 42 0,00 
Samfunnslære 13 18 40 48 48 34 0,00 
Kroppsøving 50 37 33 41 17 23 0,00 
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4.3 Forskjellsbehandling av jenter? 

Landbruksutdanningen har tradisjonelt vært en mannsdominert 
utdanningsretning. I dag ser vi at innenfor de kursene som i størst grad 
er innrettet mot gårdbrukeryrket, er utjevningen i elevtallet mellom 
gutter og jenter kommet langt. Følgende spørsmål melder seg derfor: 
Har skolene vært flinke til åta i mot de nye jentene, eller oppfattes de 
som feilplasserte som har lite å gjøre i maskinhallene på skolene? 

Vi har derfor spurt elevene om hvordan de selv oppfatter at gutter og 
jenter blir behandlet i undervisningen. Spørsmålsstillingen er holdt i en 
nøytral form "Hvordan mener du at jenter og gutter blir behandlet?'', 
og svaralternativene er "På samme måte'', "Jenter gis mer 
oppmerksomhet", "Gutter gis mer oppmerksomhet" og "Vet ikke". 
Det er her ikke spurt om oppmerksomheten anses for å være positiv 
eller negativ, med spørsmålsstillingen har vi ment oppmerksomhet 
rundt faglige forhold. Spørsmålsstillingen vil selvfølgelig bare 
avdekke eventuell forskjellsbehandling i den grad elevene selv 
oppfatter denne. Den vil derfor på den ene siden være farget av 
subjektive oppfatninger, men det kan også tenkes at det er omfattende 
forskjellsbehandling uten at det blir lagt merke til fordi gutter og jenter 
oppfører seg forskjellig. Du får for eksempel mye oppmerksomhet hvis 
du er aktiv i undervisningen og stiller mange spørsmål eller deltar i 
diskusjon, og denne måten å oppføre seg på kan samvariere etter 
kjønn. 

Tabell 20. Elevenes syn på forskjellsbehandling mellom gutter og 
. t . kl d k' (i" ~ 1en er l asseromsun ervisnm ';!en etter r1ønn 1 prosent 

p = ,01 Gutter Jenter Totalt N. 
På samme måte 84 84 84 513 
Jenter gis mer oppmerksomhet 9 3 6 39 
Gutter gis mer oppmerksomhet 3 6 4 26 
Vet ikke 5 6 5 33 
Totalt 56 44 99 611 

Når det gjelder klasseromsundervisningen oppgir hele 84 prosent både 
av jentene og guttene at de behandles på samme måte. Ni prosent av 
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guttene mener atjentene gis mer oppmerksomhet, mens bare tre 
prosent av jentene er enige i dette. Tre prosent av guttene mener at 
guttene får mest oppmerksomhet, og seks prosent av jentene er enige i 
dette. Totalt sett er derfor de aller fleste enige i at de behandles likt, 
mens guttene vurderer i noe større grad ennjentene at de selv får minst 
oppmerksomhet. 

Når det gjelder praksisundervisningen er svarene atskillig mindre 
unisone. Totalt 57 prosent av elevene mener at gutter og jenter 
behandles likt, men det er flere gutter som mener dette enn det er 
jenter. Hele 35 prosent at jentene oppgir at guttene får mest 
oppmerksomhet, mens bare fem prosent mener at de selv blir 
fordelsbehandlet. Blant guttene innrømmer 14 prosent at de selv får 
mest oppmerksomhet, mens omtrent like mange mener at jentene blir 
forfordelt når det gjelder oppmerksomhet. 

Siden den generelle holdningen blant gutter og jenter i dag i stor grad 
er at de er likestilte, og siden likebehandling ofte tas som en selvfølge, 
er det grunn til å legge vekt på disse resultatene. Mer enn en tredel av 
jentene oppgir at de får mindre oppmerksomhet når det gjelder 
praktiske oppgaver enn det guttene gjør, noe som også kanskje på sikt 
kan medføre at jenter svekkes i sin selvtillit på at dette er noe de 
behersker. Tatt i betraktning at odelsjenter i større grad enn gutter er 
usikre på om de vil ta over gård eller ikke, vil de landbruksfaglige 
studieretningene ha en stor oppgave i å bygge opp selvtillit blant jenter 
som er åpne for et yrke i landbruket heller enn kanskje å medvirke til å 
bryte den ned. 

Tabell 21. Elevenes syn på forskjellsbehandling mellom gutter og 
. t k . d tt k' (i' t) 1en er z pra SlSUn ervismnf(en e er ~1ønn z prosen 

P= ,00 Gutter Jenter Totalt N. 
På samme måte 62 51 57 347 
Jenter gis mer oppmerksorrJ1et 13 5 9 57 
Gutter gis mer oppmerksomhet 14 35 23 142 
Vet ikke 11 10 11 66 
Totalt 56 44 100 612 
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4.4 Det sosiale miljøet 

Til sist vil vi se på hvordan elevene vurderer det sosiale miljøet på 
skolen. Det sosiale miljøet blir i all hovedsak vurdert likt av gutter og 
jenter. De aller fleste er fornøyde. 38 prosent av guttene svarer at det er 
meget godt, og 31 prosent av jentene er enige i dette. Henholdsvis 41 
og 44 prosent mener at det er godt. Bare tre prosent mener at det er 
dårlig, og her er det ingen forskjell mellom jenter og gutter. 

Tabell 22. Meninger om det sosiale miljøet på skolen etter kjønn (i 
prosen t) 

p = ,32 Gutter Jenter Totalt N. 
Meget godt 38 31 35 213 
Godt 41 44 42 257 
Både og 20 22 21 127 
Dårlig 2 3 3 16 
Totalt 56 44 101 613 

4.5 Oppsummering 

Dette kapittelet har avslørt store forskjeller i gutters og jenters 
interesseområder. Til tross for at ni av ti av både guttene og jentene 
foretrekker praksisundervisningen framfor klasseromsundervisningen, 
så viser det seg at det er store forskjeller i hvilke praksisfag som anses 
som mest interessante. Guttene foretrekker de tradisjonelle 
mannsoppgavene som utføres på en gård. De er mest glade i å kjøre 
traktor med redskap, skogsarbeid og reparasjon og vedlikehold av 
traktor og redskaper. 

Jentene derimot, er mest glade i foring av husdyr, traktorkjøring uten 
redskap og melking. De mest populære oppgavene for ett av kjønnene, 
viser seg i enkelte tilfeller å være det minst populære hos det annet 
kjønn. Dette gjelder for eksempel traktorkjøring uten redskap, som er 
et av de mest populære blant jentene og samtidig et av de minst 
populære blant guttene. Motsatt er det for reparasjon og vedlikehold av 
traktor og redskaper. Dette mønsteret avspeiler arbeidsdelingen 
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mellom kvinner og menn på de fleste av gårdsbrukene. I den grad 
bondekvinnene deltar i gårdsarbeidet, skjer dette først og fremst i 
tilknytning til stell av husdyra. Mennene har i de aller fleste tilfellet 
hovedansvaret for utearbeidet på gården, det vil si den delen av 
arbeidet der traktor og redskaper benyttes. De samme forskjellene i 
interesseområder mellom jentene og guttene avspeiler seg i hvilke 
klasseromsfag de liker. Guttenes mest populære fag er skogbrukslære, 
teknikk og håndverk og kroppsøving. Jentene derimot setter størst pris 
på husdyrlære, kroppsøving og naturforvaltning og friluftsliv. 

Til tross for forskjellene mellom gutters og jenters interesseområder og 
at landbruksutdanningen i all hovedsak tidligere rekrutterte gutter, så 
viser denne undersøkelsen at jentene er svært tilfredse med 
utdanningsvalget sitt (noe guttene også er). Bare åtte prosent av 
elevene mener at de ville vært mer tilfredse med et annet VKI-kurs, og 
her er det ingen forskjeller mellom gutter og jenter. Jentene ser faktisk 
ut til å være mer tilfredse i og med at færre jenter enn gutter har svart 
at de ikke vet om de ville vært mer tilfredse med et annet valg. I 
klasseromsundervisningen ser det ikke ut til å være forskjeller mellom 
hvordan gutter og jenter mener at de blir behandlet av lærerne, men 
når det gjelder praksisundervisningen svarer mer enn en tredjedel av 
jentene at de får mindre oppmerksomhet enn guttene. Dette kan bidra 
til at jenter ikke får den samme selvsikkerheten som guttene med 
hensyn til egen evne til å mestre hele spekteret av oppgaver som 
utføres på en gård. 

I neste kapittel skal vi se på hvilke planer elevene har med hensyn til 
framtidig yrke. Før vi avslutter dette kapittelet passer det dermed å 
presentere elevenes vurdering av hvilken nytte de selv mener de 
kommer til å få av det de har lært på skolen når de senere skal ut i 
arbeidslivet. Over halvparten av elevene mener at de i stor grad vil få 
nytte av det de har lært, og mer enn fire av ti mener de vil få en del 
nytte av det de har lært. Bare fire prosent svarer at det vil være lite 
nyttig. Her er svarene fra både guttene og jentene svært like. 
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Tabell 23. Tror du du vil få bruk for det du har lært på skolen i et 
fram ti dif( yrke? (i prosent) 

P= ,55 Gutter Jenter Totalt N. 
I stor grad 55 53 54 332 
En del 41 44 42 258 
Lite 4 3 4 23 
Totalt 56 44 100 613 
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5 Framtidsplaner 

Et av målene med denne undersøkelsen er å finne ut hvordan den 
landbruksfaglige utdanningen på videregående skoles nivå virker 
rekrutterende i forhold til sysselsetting innenfor landbruket med 
hovedvekt på produsentnivået. For å kunne arbeide i 
primærlandbruket, vil elevene i framtiden stilles overfor valget om å ta 
over gård (i de tilfellene der elevene har odelsrett), foreta kjøp av 
gård, eller å velge å arbeide som landbruksvikar, avløser eller 
lignende. Det er først og fremst disse yrkene de aktuelle VKI-kursene 
er rettet inn mot. Men det er også andre yrkesvalg som åpner seg med 
landbruksutdanningen, blant annet som fagkonsulenter i landbruket. 
Som vi allerede har vært inne på, er det også mulig å få 
studiekompetanse for de som velger dette, og dermed åpnes 
muligheten for å ta høyere utdanning - både innen landbruksfag og 
innen andre retninger. 

Forskjeller mellom gutters og jenters utdannings- og yrkesplaner er 
også et sentralt tema for denne undersøkelsen. Landbruket er fortsatt 
svært mannsdominert, og det er en langt høyere andel menn enn 
kvinner som velger åta over gårdsbruk. Det er likevel mye som tyder 
på at kjønnssammensettingen i landbruket kommer til å endre seg noe 
i tida som kommer. Endringene i odelsloven av 1974 innebærer at 
blant søsken som er født etter 1. januar 1965 gis første odelsrett til det 
eldste barnet uavhengig av kjønn. Til tross for at interessen for å 
overta gård er større blant gutter enn blant jenter, så oppgir halvparten 
av odelsjentene at de enten har bestemt seg for åta over eller at de tror 
at de skal benytte seg av sin odelsrett (Eldby 1996). I denne 
undersøkelsen ser vi at også jenter i større grad enn tidligere tar 
landbruksfaglig utdanning. Som vi husker fra kapittel 2 utgjør jentene i 
dag 43 prosent av elevmassen på VKI Landbruk og naturforvaltning 
og VKI Økologisk landbruk. Men betyr den økte andelen av jenter i 
landbruksutdanningen at jentene i like stor grad vil gå inn i yrkene i 
landbruket? 

De to sentrale problemstillingene som skal behandles i dette kapittelet, 
er derfor om landbruksutdanningen tas med sikte på å jobbe i 
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landbruksnæringen, og hvorvidt gutters og jenters yrkesplaner avviker 
fra hverandre. Først vil vi se på de videre utdanningsplanene elevene 
har; hvor mange som har tenkt å fortsette med studier i den 
videregående skolen etter at de avslutter det VKI-kurset som de holder 
på med nå, og hvor mange som tenker seg å gå videre til høyere 
utdanning. Utdanningsnivå har betydning for hvilke yrker som det er 
mulig å få. Etter at vi har sett på hvilket utdanningsnivå elevene sikter 
seg inn mot, skal vi se nærmere på yrkesplanene. 

5.1 De fleste vil fortsette med VKll-kurs 

Nesten åtte av ti av elevene har tenkt å fortsette å gå på skolen etter at 
VKI-kurset er gjennomført. Guttene ser imidlertid ut til å være mer 
innstilte på å avslutte skolegangen enn jentene, og det er flere gutter 
som er usikre på om de skal fortsette. Mens 86 prosent av jentene er 
bestemte på åta et VKJI-kurs, er bare 74 prosent av guttene det 
samme. 11 prosent av guttene og fem prosent av jentene svarer at de 
ikke skal fortsette på skolen når dette skoleåret er over (se tabell 24). 

De av elevene som oppgir at de skal fortsette, virker sikre på sitt valg 
om å fullføre utdanningen innenfor studieretning for landbruk og 
naturbruk; bare en prosent oppgir at de vil gå over til andre linjer! 
Nesten fire av ti har tenkt å fortsette med V:IGI Allsidig landbruk, 
nesten tre av ti vil fortsette med VKII Naturforvaltning, fire prosent vil 
fortsette med Økologisk landbruk og omtrent like mange vil ta 
Allmennfaglig påbygging. Bare to prosent vil fortsette med VKII 
Allsidig skogbruk. 

Utvalget av elever som nå tar VKI Økologisk landbruk er svært lite, og 
det er derfor vanskelig å si noe sikkert om denne gruppen. Det ser 
imidlertid ut som om disse elevene i større grad slutter med 
utdanningen allerede etter dette kurset; 44 prosent av guttene og 23 
prosent av jentene. Det er likevel mange av de elevene som skal ta 
VKII-kurs som har tenktåta VKII-kurset i Økologisk landbruk. Dette 
tyder på at det ikke er noen allmenn misnøye med tilbudet som er gitt 
innen økologisk landbruk. Ingen av disse elevene tenker seg å gå over 
til Allmennfaglig påbygging, og bare to prosent av dem har tenkt å ta 
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VKII Naturforvaltning, mot 30 prosent av elevene fra VKI Landbruk 
og naturforvaltning. 

Tabell 24. Videre planer for videregående utdanning etter 
VKII k k' (i' ~ - urs Of( 'qønn 1 prosent 

Alle Landbruk Økologisk Totalt 
og landbruk 
naturfor-
valtning 

G J G J G J 
Fortsetter ikke/vet ikke 28 17 27 16 44 27 23 
VKII Allsidig landbruk 37 39 39 43 6 4 38 
VKII Allsidig skogbruk 2 1 2 1 0 0 2 
VKII Økologisk 2 7 - 0 39 69 4 
landbruk 
VKII Naturforvaltning 26 32 27 35 6 0 28 
VKII Allmennfaglig 3 5 3 5 0 0 4 
påbygging 
Annen linje 2 - 2 - 6 0 1 
N. 343 269 324 243 18 26 612 
Forskjellen mellom gutter og jenter uansett linje; P = ,00 

Forskjellen mellom gutter og jenter på Landbruk og naturforvaltning; P = ,00 
Forskjellen mellom gutter og jenter som går på Økologisk landbruk; P = ,22 

De aller fleste av elevene i vår undersøkelse har med andre ord tenkt å 
ta minst tre år på studieretning for landbruk og naturbruk. Men hva 
tenker de seg så; skal de gå ut i arbeidslivet eller skal de satse på 
høyere utdanning? 

5.2 Høyere utdanning? 

Nesten seks av ti av elevene har tenktåta høyere utdanning etter at de 
er ferdige med landbruksutdanningen i den videregående skolen; 67 
prosent av jentene og 52 prosent av guttene. I det følgende skal vi se 
på hvilke faktorer som virker inn i forhold til det valget som tas om å 
fortsette med høyere utdanning. 
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En vanlig faktor for å forklare tendensen til å ta høyere utdanning er 
foreldrenes sosiale status, og denne henger ofte sammen med 
utdanningsnivå. Vi ønsker derfor å se nærmere på om det er en 
sammenheng mellom foreldrenes utdanningsvalg og elevenes også i 
vår studie. 

Videre vil vi se på sammenhengen mellom hvilke fag elevene liker på 
studieretning for landbruksfag og om de tenker seg høyere utdanning 
eller ikke. Som vi husker fra kapittel 4 er guttene spesielt glade i 
praksisfagene hvor bruk av landbruksmaskiner inngår, mens jentene i 
større grad liker arbeidet med dyr. Jentene er også mer interesserte i 
allmennfagene; norsk, engelsk og samfunnsfag enn guttene. I og med 
at høyere utdanning innebærer mer teoretisering og mindre praksis enn 
den videregående landbruksutdanningen, kan det tenkes at en lavere 
andel av de som liker praksisfagene unnlater å søke seg videre til 
høyere utdanning, og motsatt for de som liker allmennfagene. Dette 
kan også være med å forklare hvorfor en høyere andel av jentene 
ønsker å gå videre med studiene. 

Hvorvidt en person velger åta høyere utdanning kan også tenkes å 
henge sammen med hvordan han eller hun vurderer sine muligheter på 
arbeidsmarkedet. Dette har vi ikke spurt elevene direkte om, men vi 
antar at de elevene som har bakgrunn fra gård lettere vil kunne skaffe 
seg arbeid som er relevant med landbruksfaglig utdanning på 
videregående skoles nivå. Denne antakelsen har vi fordi en høyere 
andel av disse vil kunne sysselsettes på foreldrenes gård eller eventuelt 
overta gårdsdriften, men også fordi de har sin bakgrunn i et 
landbruksmiljø og de1med i større grad et arbeidsgivende nettverk. 

5.2.1 Foreldrenes utdanningsnivå 

15 prosent av fedrene har utelukkende obligatorisk skolegang. Drøyt 
seks av ti fedre har utdanning på videregående skoles nivå; 22 prosent 
har landbruksutdanning, 35 prosent har andre yrkesfag og fire prosent 
har allmennfag/økonomisk administrative fag. 16 prosent har oppgitt 
at fedrene har høyere utdanning; tre prosent har landbrukshøyskole 
eller veterinærutdanning og 13 prosent har universitet eller annen 
høyskole. Åtte prosent har svaii at fedrene har annen utdanning enn de 
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svaralternativene vi har gitt, og vi vet derfor ikke om det dreier seg om 
det dreier seg om videregående eller høyere utdanning. Hele 20 
prosent har ikke oppgitt hvilken utdanning far har eller har svart at de 
ikke vet, og disse er holdt utenom prosentfordelingen overfor. 

16 prosent av mødrene har bare obligatorisk skolegang. Fire av ti 
mødre har utdanning på videregående skoles nivå; 14 prosent har 
allmennfaglig/økonomisk administrative fag, tre prosent har 
landbruksfag og 23 prosent har andre yrkesretta fag. En av fire har 
høyskole eller universitet (under en halv prosent av disse har 
landbrukshøyskole eller veterinærutdanning). Nesten to av ti av 
elevene har oppgitt at mødrene deres har annen utdanning enn de 
svaralternativene som er gitt. I likhet med for fedrenes del er det en 
betydelig andel av elevene (20 prosent) som enten ikke har besvart 
spørreskjemaet eller som oppgir at de ikke vet hvilken utdanning 
mødrene har, og disse er holdt utenfor svarfordelingen ovenfor. 

Gutter synes i større grad enn jentene å være påvirket av sine foreldres 
utdanningsvalg. Gutter som har fedre som ikke har høyere utdanning 
velger i mindre grad å søke høyere utdanning enn de som har fedre 
med høyere utdanning. 74 prosent av guttene med fedre som har 
høyere utdanning vil studere selv, mot 49 prosent av guttene med fedre 
uten høyere utdanning. For guttenes del ser det ut til å spille liten rolle 
om mor har høyere utdanning eller ikke for de valg de selv foretar. For 
jentenes del ser det ut til at foreldrenes utdanningsnivå spiller en 
mindre rolle enn for guttene. Jentenes tendens til å velge høyere 
utdanning samvarierer imidlertid mer med mors utdanningsnivå enn 
med fars . Mens 65 prosent av jentene som har mødre uten utdanning 
utover videregående skole oppgir at de vil studere, så vil hele 78 
prosent av jentene som har mødre som har tatt høyere utdanning gjøre 
det samme selv. 
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Tabell 25. Andeler av elevene som planlegger høyere utdanning 
etterfore/drenes utdmminK.rnivå OK kjønn (i prosent) 

HU= har høyere Fars utdanning Mors utdanning 
utdanning Gutter Jenter Gutter Jenter 
LU=har videregående 
eller ingen utdanning 

HU LU HU LU HU LU HU LU utover grunnskole 
Skal ikke ta høyere 26 51 27 34 43 49 22 36 
utdanning 
Tenker seg å ta høyere 74 49 73 66 57 51 78 65 
utdanning 
N. 42 299 37 232 67 274 55 214 
Forskjellen mellom gutter som har fedre med og uten høyere utdanning: P = ,00. 
Forskjellen mellom jenter som har fedre med og uten høyere utdanning: P = ,43 
Forskjellen mellom gutter som har mødre med og uten høyere utdanning: P = ,41 
Forskjellen mellom jenter som har mødre med og uten høyere utdanning: P = ,05 

Dette stemmer godt overens med funn fra forskning om 
sammenhengen mellom foreldrenes utdanningsnivå og barnas 
utdanningsvalg. Sosial-posisjonteorien forklarer dette med at de 
sosiale kostnadene og gevinstene ved å satse på høyere utdanning er 
forskjellig i familier med ulik sosial bakgrunn. Dersom foreldrene har 
høyere utdanning vil de sannsynligvis forvente eller håpe på at deres 
barn gjør det samme, og dermed vil misfornøyde foreldre være på 
kostnadssiden. For foreldre som ikke har utdanning utover 
grunnskolenivå, eller høyeste utdanning på videregående skoles nivå 
vil videregående skole i seg selv innfri forventningene eller kanskje 
overoppfylle dem (Nordli 1984). 

5.2.2 Faglige interesser 

Det er også samvariasjon mellom hvilke fag elevene liker på skolen og 
hvorvidt de vil satse på høyere utdanning. Vi vil i det følgende se 
nærmere på om det er sammenheng mellom hvor godt elevene likte 
ulike praksisoppgaver og fag i klasseromsundervisningen for om de 
ønsker å studere videre eller ikke. For guttenes del ser det ut som om 
de som oppgir at de liker to eller flere av følgende praksisoppgaver; 
traktorkjøring uten redskap, traktorkjøring med redskap, reparasjon og 
vedlikehold av traktor og redskaper og skogsarbeid svært godt, i 
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mindre grad tenderer mot å velge høyere utdanning enn de som ikke 
oppgir at de liker disse fagene svært godt. Mens 59 prosent av de 
guttene som ikke likte disse oppgavene svært godt planlegger høyere 
utdanning, gjelder det 49 prosent av de som likte oppgavene (P = ,07). 
For jentenes del er det ingen signifikant sammenheng, men tendensen 
peker i motsatt retning. Mens 71 prosent av jentene som likte 
praksisoppgavene ønsker åta høyere utdanning, gjelder det samme for 
66 prosent av jentene som ikke likte disse praksisoppgavene. 

Vi har også undersøkt om det er noen sammenheng mellom hvor godt 
elevene likte praksisoppgavene i forbindelse med husdyr; foring, 
renhold av fjøs og melking, og om de planlegger å studere videre. Her 
fant vi ingen forskjell mellom de som likte disse oppgavene svæ11 godt 
eller ikke, verken for jentenes eller guttenes del. 

Til slutt så vi på interessen for "allmennfagene"; norsk, engelsk og 
samfunnslære. Det er naturlig å tro at de som liker disse fagene svært 
godt vil være mer tilbøyelige til å søke videre skolegang. Dette er også 
situasjonen for guttenes del; mens 66 prosent av de som liker ett eller 
flere av allmennfagene svært godt ønsker å fortsette å studere, gjelder 
det samme bare 44 prosent av de andre. For jentenes del er det 
imidlertid ingen forskjell i studiemotivasjonen etter interesse for disse 
fagene. 

Som vi har sett har faglige interesser betydning for hvorvidt guttene 
ønsker å studere videre eller ikke. Gutter som er glade i de typiske 
"gutte"-praksisfagene ønsker i mindre grad enn de andre guttene å 
studere videre, og det samme gjelder de guttene som er minst glade i 
allmennfagene. For jentenes del ser det ikke ut til å være noen 
sammenheng mellom hvilke fag de foretrekker og planer for høyere 
utdanning. Dette kan tyde på at gutter i større grad anser mulighetene 
for jobb som større med landbruksfaglig videregående utdanning enn 
det jentene gjør, og at de derfor har mulighet til å følge sine interesser i 
større grad enn jentene. Dette bringer oss over til neste hypotese; at 
mulighetene for arbeid har betydning for utdanningsplanene. 
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5.2.3 Oppvekst på gård 

Kan det tenkes at de som velger å ikke ta høyere utdanning gjør det 
blant annet fordi de regner med å ha en jobb å gå til? Dette er et 
spørsmål vi ikke har stilt direkte til elevene, men indirekte kan kanskje 
bakgrunnsopplysningen om de kommer fra gård eller ikke si noe om 
dette. Vi antar at dette for manges del gir mulighet for enten 
overtakelse, eller for å arbeide på familiens gård. I tillegg vil mange 
sannsynligvis ha et kontaktnett og denned bedre muligheter til å få 
jobb på andres gårder som avløser eller ekstrahjelp. 

Tabell 26. Andeler som pla11/egger høyere utdanning etter 
k b k k' (.' ~ ooove st a Cf!ru1m Of! r1ø1111 1 prosent 

Vokst opp på Ikke vokst opp Alle N . 
gård på gård 

Gutter Jenter Gutter Jenter 

Skal ikke ta høyere utdanning 52 36 40 30 40 246 
Skal ta høyere utdanning 48 65 60 70 60 362 
Totalt 100 101 100 100 100 608 
Forskjellen mellom guttene fra gård og de som ikke kommer fra gård: P = ,03 
Forskjellen mellom jentene fra gård og de som ikke kommer fra gård: P = 32 

Det viser seg at guttene som har vokst opp på gård i mindre grad 
planlegger å ta høyere utdanning enn de guttene som ikke kommer fra 
gård; henholdsvis 48 og 60 prosent. For jentenes del er forskjellen 
svært liten (og ikke signifikant) mellom de som kommer fra gård og de 
som ikke gjør det. I delkapittel 5.5 vil vi komme nænnere tilbake til 
yrkesplanene til de som avslutter etter videregående utdanning, men 
først vil vi se på de elevene som har tenkt å ta høyere utdanning for å 
se innen hvilke områder de tenker å studere. 

5.3 Høyere utdanning? Ja - men hva? 

Det store flertallet av de som tenker seg at de skal ta høyere utdanning 
har tenkt å fortsette med landbruksfaglige utdanningsretninger. Den 
største enkeltutdanningen er Norges Landbrukshøyskole, der 35 
prosent av elevene ønsker å komme inn. Som nummer to oppgis 
veterinærutdanningen og som nummer tre oppgis landbruksretta fag p{1 
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OH eller universitet. Mens jentene kan se ut til å være noe mindre 
interesserte i å gå videre på NLH og landbruksretta fag på OH eller 
universitet enn guttene, er de desto mer interesserte i 
veterinærutdanningen, der hele 43 prosent av jentene med ambisjoner 
om å studere ønsker å komme inn. Prosenttallene i tabell 27 går ikke 
opp i hundre i og med at elevene har fått lov til å krysse av for flere 
alternativer. 

Ti b Il 25 Pl l t t d' tt k. (' a e . an af(,e su ter e er r1ø11n 1 orosent 

Gutter Jenter Totalt N . 
Landbrukshøyskole 38 32 35 124 
Veterinærhøyskole 12 43 27 98 
Landbruksretta fag på OH el. 19 11 15 53 
universitet 
Andre fag på OH 8 4 6 21 
Andre fag på universitet 8 7 7 26 
Lærerhøyskole 5 6 5 19 
Teknisk høyskole 7 3 5 18 
Handelshøyskole 3 2 2 8 
Sykepleierhøyskole 2 6 4 14 
Annet 19 20 19 69 
N. 121 134 125 450 

5.4 Framtidig yrke 

I dette delkapittelet skal vi se nærmere på yrkesvalg. Først vil vi se på i 
hvilken grad elevene på studieretning for landbruk og naturbruk har 
foretatt et valg om å arbeide innen landbruksnæringen generelt. 
Deretter skal vi se på forskjeller i yrkesvalg mellom de som velger å 
avslutte etter videregående utdanning og de som tenker seg åta høyere 
utdanning. Siden et av hovedsiktemålene med denne undersøkelsen er 
å beskrive forskjeller mellom gutter og jenter, vil selvfølgelig også 
dette bl i gjort. 

Aasbrenn ( 1989) peker i rapporten "Je1iter med utradisjomdl 
utdanning. Hvordan gikk det med dem?" på tre kritiske faser for jenter 
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som velger utradisjonelt. Den første fasen er rekrutteringsfasen til 
utdanningen, hvor jenter i mindre grad enn gutter søker til utdanninger 
som er rettet inn mot tradisjonelle mannsyrker. Den andre av fasene er 
under utdanningen, der en del både gutter og jenter faller fra 
underveis. Den tredje kritiske fasen er etter endt utdanning. Spørsmålet 
han stiller er om jenter og gutter som har tatt slike studieretninger i 
like stor grad finner seg en jobb som er relevant i forhold til 
utdanningen. Rapporten er laget på bakgrunn av spørreskjema som er 
besvart av 53 jenter og 63 gutter som tok ni typiske "gutte"-grunnkurs 
skoleåret 1982/83 i Hedmark. Spørreskjemaet er besvart fem år etter 
grunnkurset. Aasbrenn fant at mens 58 prosent av guttene hadde 
relevante yrkestilpasninger, så gjaldt det samme bare 25 prosent av 
jentene. Til tross for at utvalget var så lite er dette et funn som er 
signifikant på et femprosentsnivå. For de av elevene som tok 
landbruksutdanning hadde 75 prosent av guttene relevante 
yrkestilpasninger fem år etter mot 22 prosent av jentene. Her er 
utvalget likevel så lite at vi ikke kan være statistisk sikre på at funnet 
er allmenngyldig. 

Aasbrenns studie gir oss grunn til å anta at jenter som utdanner seg til 
mannsyrker i mindre grad enn gutter går til yrker som er relevante i 
forhold til utdanningen. Dette kan ha flere årsaker. Det kan tenkes at 
jenter i større grad enn gutter bindes opp av omsorgsoppgaver, og 
derfor i mindre grad enn gutter bruker sin utdanning generelt. Hvis 
dette er tilfelle, er det i ingen grunn til å forvente at det er forskjeller 
mellom jenter som velger tradisjonelle eller utradisjonelle fag, og 
jentene unnlater i såfall ikke å velge mannsyrker fordi de møter 
spesielle problemer som ikke guttene møter. Men det kan også være at 
jenter som velger utdanninger som retter seg inn mot mannsyrker i 
større grad enn guttene møter problemer i forhold til å få jobber, eller 
at de møter holdninger i arbeidslivet som gjør at de selv velger seg 
bort fra disse yrkene. 

Vår studie kan ikke gi noe fullgodt svar på disse spørsmålene, i og 
med at elevene fo1isatt er i utdanningssituasjonen. Vi kan i denne 
sammenhengen se på planene som elevene har med hensyn til 
framtidig yrke, men vi kan ikke se hvordan jentenes og guttenes 
faktiske yrkeskarrierer vil se ut om noen år. Vårt utvalg er også 
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annerledes enn Aasbrenns. Hans utvalg bestod av elever fra ni ulike 
grunnkurs, og landbruksfag var bare ett av disse. Siden rekrutteringen 
til landbrukets primærproduksjon i all hovedsak skjer gjennom 
sysselsetting på familiens gård eller ove1iakelse av gård på odel, vil 
mange i vårt utvalg ikke stilles over for problemstillingen med hensyn 
til diskriminering ved søking på jobber, og diskriminering i 
ansettelsesforhold. Mange av jentene i vår undersøkelse vil måtte 
forholde seg til sine foreldre som arbeidsgivere eller som overdragere 
av gård. Ikke alle ønsker nødvendigvis at deres datter skal overta eller 
jobbe på gården hjemme. Siden gårdbrukeryrket er så mannsdominert 
som det er, blir det ikke betraktet som like selvfølgelig at ei jente skal 
velge å arbeide på gården hjemme, som at en gutt gjør det. Jenter tar 
ofte mange flere hensyn når beslutningen om overtakelse tas enn gutter 
gjør. I Ølnes rapport (1989) går det fram at jentene har dårligere 
selvtillit i forhold til det å drive en gård enn guttene har, og i tillegg 
legger de vekt på eventuell ektefelles vilje til å bo på gården og til å 
delta i arbeidet. I delrapport 1 i rekrntteringsprosjektet viser det seg 
også at langt flere jenter er usikre på om de skal ta over eller ikke enn 
guttene. Dette innebærer at avgjørelsen skyves ut i tid, og at jenter 
derfor velger å gjøre andre ting i påvente av å ta en endelig beslutning. 
Dette kan være noe av grunnen til at flere jenter enn gutter planlegger 
åta høyere utdanning. 

I vår undersøkelse svarer drøyt tre av fire elever bekreftende på at de 
har tenkt å jobbe innen landbruksnæringen i framtiden. Det er her 
svæ1i små forskjeller mellom jenter og gutter. Omtrent ti prosent 
oppgir at de vil jobbe innen andre næringer, og 15 prosent svarer at de 
ikke vet. Det er en noe lavere andel av de som ikke kommer fra gård 
som oppgir at de sikkert skal jobbe i landbruket, og en noe høyere 
andel som sier at de skal jobbe innen andre næringer. Det er også flere 
usikre blant de som ikke kommer fra gård selv. 
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Tabell 28. Elever som planlegger å arbeide innen 
l db k b k k" (i" an ru snærmf[en etter a rf;!runn OJ! ;1ø1m i prosent 

Alle Fra gård Ikke fra 
gård 

G=gutter,J=jenter G J G J G J 
Skal jobbe i landbruket 78 73 85 83 69 67 
Skal ikke jobbe i landbruket 8 11 4 6 14 15 
Vet ikke 14 16 11 12 17 18 
Forskjellen mellom gutter og jenter som har vokst opp på gård: P = ,81 
Forskjellen mellom gutter og jenter som ikke har vokst opp på gård: P = ,89 
Forskjellen mellom gutter som kommer fra gård og gutter som ikke kommer fra 
gård: P = ,00 
Forskjellen mellomjenter som kommer fra gård og jenter som ikke kommer fra 
gård: P = ,00 

Jentene er altså ikke bare sterkt representert på "våre" studieretninger, 
de er også like besluttsomme som guttene på at de skal ha et yrke 
innenfor næringen i framtiden. Så langt ser det altså ut som om jentene 
på landbruksutdanningen i alle fall har planer om å velge yrker som er 
relevante i forhold til utdanningen til tross for mannsdominansen i de 
forskjellige yrkesgruppene. Spørsmålet vi da stiller oss er om det er 
spesielle forskjeller mellomjenter og gutter med hensyn til hvilke 
yrker de går etter, og dette vil vi i det følgende se på. Siden yrkesvalg 
delvis er avhengig av hvilken utdanning en person har, skal vi også 
undersøke om det er forskjeller mellom de elevene som bare har 
planlagt videregående utdanning og de som har planlagt høyere 
utdanning. 

5.4.1 Yrkesvalg til de som planlegger å avslutte 
utdanningen etter videregående skole 

De fleste som tenker seg å avslutte utdanningen etter videregående 
skole har, som tabell 29 viser, planlagt å arbeide som gårdbrukere, 
enten på heltid (33 prosent) eller i kombinasjon med annet yrke (29 
prosent). Det er likevel mange flere gutter som oppgir dette enn jenter. 
Mens 72 prosent av guttene tenker seg å arbeide som gårdbrukere, 
gjelder det samme 45 prosent av jentene. Til tross for at jenteandelen 
på de landbruksfaglige kursene nå er høy, innebærer det derfor likevel 
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ikke at jentene kommer til å bli like sterkt representert i 
primærproduksjonen. Mange av jentene, 21 prosent, har imidlertid 
planlagt å arbeide som avløser eller landbruksvikar, mot bare sju 
prosent av guttene. Det er også flere jenter enn gutter som enten har 
planlagt å arbeide innenfor andre næringer eller ikke vet om de vil 
arbeide i landbruket. Dette gjelder henholdsvis 22 og 14 prosent av 
jentene og guttene. 

Dette bringer oss tilbake til problemstillingen som vi reiste tidligere, 
der vi antok at en høyere andel av guttene ikke ville studere fordi de 
mente at deres muligheter til et tilfredsstillende yrke var gode uten 
høyere utdanning. 

Tabell 29. Framtidige yrkesplaner til elever som ikke skal ta høyere 
d k' (i' ~ ut anmnl( etter :1ønn 1 prosent 

P = ,00. Obs: 50 % av cellene har mindre Alle Gutter Jenter N. 
enn forventa verdi. 

Skal ikke arbeide innen landbruket 17 14 22 41 
eller vet ikke 
Bonde på heltid 33 38 26 84 
Bonde i kombinasjon med annet 29 34 19 72 
yrke 
Avløser/landbruksvikar 12 7 21 29 
Skogsarbeider 1 2 0 3 
Lønnet arbeid på annens gård 2 1 2 4 
Veterinær 1 1 1 2 
Annet 5 4 8 13 
Vet ikke 1 1 1 2 
Totalt 101 102 100 250 

Som vi ser av tabell 29 under, tenker mer enn sju av ti av disse guttene 
seg å enten være gårdbrukere på heltid eller i kombinasjon med annet 
yrke. Som vi skal se senere, er dette en betydelig høyere andel enn 
blant gutter som planlegger åta høyere utdanning. For de av jentene 
som ikke planlegger høyere utdanning, ser det å arbeide som 
gårdbruker ut til å være mindre aktuelt enn for guttene, men også for 
jentenes del er det en noe høyere andel av de som bare skal ta 
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videregående skole som tenker seg å arbeide som gårdbruker på hel 
eller deltid enn det er blant de som skal studere. Dette styrker vår 
antakelse om at mulighetene for arbeid betyr noe for manglende 
ønsker om å studere, men det ser ut som om arbeidsmulighetene kan 
være bedre for guttene enn for jentene. 

5.4.2 Yrkesplanene til de som har planlagt å ta høyere 
utdanning 

Nesten dobbelt så mange av de som har planlagtåta høyere utdanning 
som blant de som har tenkt å avslutte etter videregående skole, oppgir 
at de enten ikke vet om de skal jobbe innen landbruket eller at de har 
planlagt å arbeide innen andre næringer. Usikkerheten om framtidig 
yrke er her like stor blant guttene som blant jentene. 

Tabell 30. Yrkesplaner til elever som har planlagt å ta høyere 
d . k' ('' ~ ut annm!( etter JOnn z prosent 

P = ,00. Obs: 33,3% av cellene har mindre Alle Gutter Jenter N. 
enn forventa verdi. 

Skal ikke arbeide innen landbruket 30 29 31 107 
eller vet ikke 
Bonde på heltid 14 16 12 50 
Bonde i kombinasjon med annet yrke 31 38 25 112 
Avløser/landbruksvikar 4 5 4 15 
Skogsarbeider 1 2 1 5 
Lønnet arbeid på annens gård 2 2 3 8 
Veterinær 8 2 14 28 
Annet 7 4 10 25 
Vet ikke 2 2 2 7 
Totalt 99 100 102 357 

Det er langt færre av de som planlegger høyere utdanning som tenker 
seg et framtidig yrke som primærprodusent enn det er blant de som 
bare planlegger videregående utdanning. Mens 62 prosent av de 
sistnevnte skulle bli bonde, gjelder det samme bare 45 prosent av de 
som skal ta høyere utdanning. 14 prosent har planlagt å bli bonde på 
heltid, og 31 prosent har tenkt å være bonde i kombinasjon med annet 
yrke. Også her er det forskjeller mellom guttene og jentene; mens 54 
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prosent av de førstnevnte skal bli bonde på hel- eller deltid, gjelder det 
samme 37 prosent av jentene. Fire prosent har tenkt å arbeide som 
avløsere eller landbruksvikarer. 14 prosent av jentene og to prosent av 
guttene ønsker å bli veterinær. 

5.4.3 Kombinasjonsbøndene 

Også for de av elevene som oppgir at de har tenkt å bli 
kombinasjonsbønder oppgir flertallet at de ønsker at deres tilleggsyrke 
skal være i tilknytning til landbruket. En fjerdedel av disse guttene 
tenker seg å jobbe som skogsarbeidere og omtrent like mange av 
guttene oppgir at de ønsker "annet" arbeid innenfor næringen. I tillegg 
oppgir 10 prosent av de ønsker å arbeide som avløser eller 
landbruksvikar og omtrent like mange vil arbeide som veterinær. 
Omlag halvparten av jentene som tenker seg å være 
kombinasjonsbønder søker sitt tilleggsyrke innenfor landbruket, men 
de fordeler seg noe annerledes enn guttene på tilleggsyrkene. Bare en 
prosent av jentene tenker seg arbeid som skogsarbeider, mens omtrent 
21 prosent av jentene vil arbeide som veterinær. De fleste av jentene 
som vil holde seg til næringen har likevel oppgitt "annet" arbeid 
innenfor landbruket. Det er også en høyere andel av jentene enn av 
guttene som søker sitt tilleggsyrke utenfor landbruket, 28 prosent mot 
19 prosent av guttene. 

Tabell 31. Planlagt tilleggsyrke for de som oppgir at de skal være 
bonde i kombinasjon med annet yrke etter kjønn (i 

~ prosent 
P= ,00 Gutter Jenter Totalt N. 
Avløser/landbruksvikar 10 8 9 22 
Skogsarbeider 24 1 16 37 
Veterinær 9 21 13 30 
Annet arbeid innenfor landbruket 23 22 23 53 
Annet arbeid utenfor landbruket 19 28 22 52 
Vet ikke 15 21 17 39 
Totalt 54 36 100 233 
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5.4.4 Om odelsrett og yrkesplaner 
Som vi allerede har sett i tabell 30, ønsker drøyt halvparten av elevene 
å arbeide som bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke. I og 
med at ni av ti gårder omsettes på odel, vil det for de flestes 
vedkommende være gjennom å ha odelsrett til en gård at disse planene 
kan realiseres. 

Tabell 32. Elever som har odelsrett etter oppvekstbakgrunn (i 
prosen t) 

P= ,00 Vokst opp Ikke vokst Totalt N. 
på gård ODD på gård 

Har odelsrett 60 13 38 230 
Har ikke odelsrett 40 87 63 383 
Totalt 52 48 101 613 

I underkant av fire av ti landbruksskoleelever har første odelsrett til en 
gård eller oppgir at de har en dårligere odelsrett, men at det likevel er 
sannsynlig at det er de som tar over. Det er naturlig nok mange flere av 
de som har vokst opp på gård som har odelsrett, men også i denne 
gruppen er det en høy andel, 40 prosent, som ikke har mulighet til å ta 
over gård på odel. Av de elevene som ikke har vokst opp på gård, 
oppgir 13 prosent at de har odelsrett. 

Mer enn åtte av ti av de som har odelsrett har bestemt seg helt sikkert 
eller tror at de kommer til å benytte seg av odelsretten. Hele 90 prosent 
av guttene tror eller vet at de skal ta over gård, mot 71 prosent av 
jentene. Guttene er langt mer sikre enn jentene. Drøyt halvparten av 
guttene svarer at de allerede har bestemt seg mot bare 26 prosent av 
jentene. Dette avspeiler resultatene fra rapporten "Skal - skal ikke?" 
der halvparten av odelsguttene allerede hadde bestemt seg for å ta over 
mot bare 21 prosent av jentene (Eldby 1996). Den lavere andelen av 
jenter som har bestemt seg for eller tror de skal ta over er imidlertid 
ikke et resultat av at jentene allerede har bestemt seg for å ikke ta over. 
Omtrent en av fire jenter svarer at de ikke vet om de skal ta over, mot 
bare seks prosent av guttene. Forskjellen mellomjenter og gutter går 
derfor først og fremst på usikkerhet om framtida. 
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Ti b li 33 U Id . t'l 0 t 
0 d 0 d I tt k' a e . 0 mnf( z a a over !(ar oa o e e er :1ønn z prosent 

P= ,00 Gutter Jenter Totalt N. 
Ja, helt sikkert 52 26 44 88 
Ja, jeg tror det 38 45 40 79 
Nei, jeg tror ikke/skal ikke 4 5 4 8 
Vet ikke 6 24 12 23 
Totalt 71 29 100 198 

Det er overraskende at odelsjentene som har valgt landbruksutdanning 
er så usikre på framtidsplanene som de er. I "Skal - skal ikke" svarte 
21 prosent av jentene at de allerede hadde bestemt seg for at de skal ta 
over gården. I denne undersøkelsen svarer 26 prosent av odelsjentene 
det samme. Man skulle tro at en langt høyere andel av odelsjenter som 
velger landbruksutdanning, enn odelsjenter generelt, gjør dette nettopp 
med tanke på å overta gård. Odelsjentene som tar landbruksutdanning 
er riktig nok mer positive til mulighetene for å ta over enn andre 
odelsjenter. Mens 50 prosent av odelsjentene i "Skal - skal ikke" 
oppgir at de enten har bestemt seg eller tror de skal ta over, gjelder det 
samme 71 prosent av odelsjentene som tar landbruksutdanning. 
Tendensen trekker likevel i retning at jentene er mer tilbakeholdne 
med å ta en endelig beslutning enn det guttene er, selv når de velger å 
ta den relevante yrkesutdanningen. 

Som vi så av tabell 32, oppgir 63 prosent av utvalget at de ikke har 
mulighet til å ta over gård på odel. Mange av disse har også tenkt å 
arbeide som gårdbrukere på heltid eller i kombinasjon med annet yrke. 
En av ti i denne gruppen er sikre på at de kommer til å kjøpe gård, og 
27 prosent tror at de kommer til å kjøpe gård. De fleste, 35 prosent, 
oppgir at de ikke vet om de skal kjøpe. Bare åtte prosent er sikre på at 
de ikke skal kjøpe gård, og to av ti tror ikke de kommer til å gjøre det. 

Det bemerkelsesverdige her er at det ikke er forskjell mellom guttene 
og jentene. Spørsmål man kan stille seg er om det er mindre forskjeller 
mellom gutter og jenter som ikke har vokst opp på gård. Kanskje 
jenter og gutter som vokser opp på gårder er mer bevisste sine 
kjønnsroller enn ungdom som ikke har vokst opp på gård. En mer 
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sannsynlig forklaring er kanskje at ungdom som ikke kommer fra 
gårder først vurderer den største barrieren - det å kjøpe en gård - og at 
denne barrieren vurderes likt av guttene og jentene. Det er mulig at 
kjønnsforslgellene ville meldt seg hvis denne barrieren var overvunnet. 

Tabell 34. Holdning til å kjøpe gård blant landbruksskoleelever 
"kk h d l k. (i' ~ som i e aro e srett etter ~1ønn i prosent 

p = ,80 Gutter Jenter Totalt N. 
Ja, helt sikkert 10 11 11 39 
Ja, jeg tror det 29 25 27 96 
Nei, jeg tror ikke 20 19 19 69 
Nei, helt sikker ikke 9 7 8 29 
Vet ikke 32 37 35 124 
Totalt 46 54 100 357 

5.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett på elevenes framtidige studie- og 
yrkesplaner med hovedvekt på forskjeller mellom guttene og jentene. 

Omlag tre av fire av elevene har planer om å jobbe innen 
landbruksnæringen i framtida, og det er ingen forskjeller mellom 
guttene og jentene på dette punktet. Det er likevel store forskjeller med 
hensyn til hvilke yrker innenfor næringen gutter og jenter sikter seg 
inn mot, og hvilke utdanningsplaner de har. 

Omlag fire av ti av elevene har ikke tenkt å ta høyere utdanning, men 
det er langt flere gutter (48 prosent) ennjenter (33 prosent) som ikke 
har slike studieplaner. De fleste av de som ikke planlegger høyere 
studier har planlagt å arbeide som gårdbruker enten på heltid eller i 
kombinasjon med annet yrke. Men mens 72 prosent av guttene har 
slike planer, gjelder det samme bare 45 prosent av jentene. 21 prosent 
av jentene har imidlertid planlagt å arbeide som avløser, mot bare sju 
prosent av guttene. Det er også en høyere andel av jentene som svarer 
at de enten ikke skal arbeide i landbruket eller at de ikke vet om de 
skal arbeide innenfor næringa. 
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De fleste av de som planlegger høyere utdanning har tenkt å ta 
landbruksretta studier. En betydelig lavere andel av disse, 54 prosent 
av guttene og 37 prosent av jentene, har tenkt å arbeide som bonde 
enten på heltid eller i kombinasjon med annet yrke, enn blant de som 
ikke planlegger høyere utdanning. Tre av ti av disse oppgir at de er 
usikre eller har allerede bestemt seg for å ikke jobbe i landbruket. På 
dette punktet er det ikke noen forskjell mellom gutter og jenter. 
Jentene utmerker seg ved at 14 prosent, mot bare to prosent av guttene, 
har tenkt å bli veterinær. 

Det ser dermed ut som om utdanningsvalget til en viss grad styrer også 
yrkesvalget. Men det kan også tenkes at det delvis er motsatt; at de 
jobbmulighetene elevene har etter å ha tatt videregående skole 
påvirker beslutningen om å ta høyere utdanning. Vi antar at de som har 
vokst opp på gård i større grad enn de som har sin oppvekstbakgrunn 
utenfor landbruket, har tilgang på et arbeidsgivende nettverk innen 
landbruket, og at dette gjør det enklere å skaffe seg en relevant jobb 
uten åta høyere utdanning. Forskjellen mellom gutter som kommer fra 
gård og de som har annen oppvekstbakgrunn er signifikant. 52 prosent 
av guttene som kommer fra gård oppgir at de ikke skal ta høyere 
utdanning mot 40 prosent av guttene som ikke kommer fra gård. For 
jentenes del er forskjellen mye mindre, og heller ikke signifikant. 

Vi har i dette kapittelet vært inne på at guttene i større grad enn 
jentene som har odelsrett har bestemt seg for å ta over gården. Selv om 
de fleste jentene er positive til overtakelse, har de ennå ikke bestemt 
seg. Det ser derfor ut som om jentene skyver beslutningen om 
overtakelse fram i tid. Dette kan forklares med resultater fra andre 
studier som peker på at jenter i større grad enn gutter tar andre hensyn 
enn sine egne interesser når de vurderer overtakelse. Dette kan være 
om en eventuell ektefelle ønsker å bo og hjelpe til på gården, eller om 
yngre søsken kanskje heller burde ta over. 

Selv om vi ikke ved hjelp av denne undersøkelsen kan slå fast hvordan 
det endelige resultatet med hensyn til rekruttering av kvinner til 
landbruket blir, så ser det ut som om jenter allerede under utdanningen 
er mindre sikre på om de vil finne sin plass i primærlandbruket enn 
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guttene. Jentenes svar er preget av mer usikkerhet omkring framtida, 
og i den grad de foretar valg, er disse ofte noe annerledes enn guttenes. 
Hovedtrekkene er at jentene i mindre grad enn guttene ønsker å bli 
gårdbrukere, at en høyere andel av jentene søker til avløseryrket og til 
veterinæryrket, og at jentene i større grad enn guttene generelt 
planlegger å ta høyere utdanning. 
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6 Oppsummering og konklusjoner 

Problemstillingene i denne undersøkelsen dreier seg om den 
videregående skolen som rekrutteringskanal til yrker i 
landbruksnæringen, med et særlig blikk på kjønnsforskjeller. 
Rapporten konsentreres rundt motivasjonsfaktorer for å velge 
landbruksutdanning, elevenes syn på selve utdanningen, og elevenes 
planer med hensyn til framtidig yrke. 

Landbruksutdanningen er i dag attraktiv for begge kjønn. Hele 44 
prosent av vårt utvalg er jenter, og dette skyldes i stor grad at jenter 
som ikke har vokst opp på gård søker landbruksutdanning. Mens seks 
av ti gutter kommer fra gård, svarer bare fire av ti jenter det samme. 
Dette gjenspeiles også i at jentene har mindre erfaring fra gårdsarbeid 
når de starter på utdanningen. 

6.1 Motivasjonsfaktorer for å velge 
landbruksutdanning 

De viktigste årsakene til at elevene har valgt landbruksutdanning er 
interesse for gårdsarbeid og av hensyn til framtidig yrke. På dette 
punktet er det ingen store forskjeller mellom gutter og jenter. Det er 
det imidlertid når vi går nærmere inn og ser på hvilke interesser som 
vektlegges av gutter og jenter. Guttene oppgir i større grad ennjentene 
at de er interesserte i gårdsarbeid, og jentene oppgir i større grad at de 
er interesserte i arbeid med dyr. Det ser derfor ut som om guttene er 
mer interesserte enn jenter i de oppgavene på gården som ikke dreier 
seg om dyr; sannsynligvis i hovedsak utearbeidet på gården og bruk av 
traktor og andre redskaper. Forskjellene i interesser hos 
landbruksskoleelevene avspeiler den tradisjonelle arbeidsdelingen i 
landbruket; kvinnene tar seg av "omsorgsoppgavene" og mennene tar 
seg i større grad av det mekaniserte utearbeidet. Denne 
arbeidsdelingen gjenspeiler også det kjønnsdelte arbeidsmarkedet 
utenfor landbruket, der kvinner i stor grad søker jobber innen helse og 
sosialsektoren, mens menn dominerer i mer teknisk orienterte yrker. 
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Så mange som 77 prosent av guttene og 60 prosent av jentene svarte at 
de er helt eller litt enige i at tanken på å drive gård var en av årsakene 
til utdanningsvalget. Interessen for å drive gård er naturlig nok større 
blant de som har vokst opp på gård; i denne gruppen svarer 91 prosent 
av guttene og 73 prosent av jentene dette. Når det gjelder de som ikke 
har vokst opp på gård svarer 53 prosent av guttene og 50 prosent av 
jentene det samme. "Interessen for å drive gård i framtida" er ikke 
utfyllende med hensyn til å måle hvilken betydning framtidig yrke har 
som motivasjonsfaktor for å velge utdanning, i og med at 
landbruksutdanningen også retter seg inn mot andre yrker. De tallene 
vi her presenterer underestimerer derfor betydningen av yrkesvalg som 
mo ti vasj onsfaktor. 

Årsakene til at elevene valgte landbruksutdanningen er blandete. 
Mange har oppgitt flere motstridende årsaker til at de begynte. Dette er 
i og for seg ikke rart. For mange er det et eget poeng i å holde 
valgmulighetene åpne siden det er usikkert hvilke muligheter som byr 
seg i framtiden. Derfor har nesten sju av ti oppgitt at en av grunnene til 
utdanningsvalget er at de har tenkt å drive gård, og mer enn seks av ti 
sier at det gir mulighet til å få en fagutdanning og raskt komme ut i 
arbeid, samtidig som nesten sju av ti oppgir at det vil gi en mulighet til 
å skaffe seg studiekompetanse. 

Innledningsvis, i kapittel I , nevnte vi muligheten for at 
landbruksutdanningen som en følge av Reform 94, kunne ha utviklet 
seg til å bli en oppbevaringsplass for elever som egentlig var 
skoletrøtte, men som ønsket å benytte sin rett til videregående 
utdanning på en linje med minst mulig teori. To tredeler av elevene 
oppga at de var helt eller delvis enige i at en av grunnene var at de 
gjennom åta landbruksutdanning fikk anledning til åta videregående 
utdanning uten alt for mye teoretiske fag. Likevel er ikke dette eneste 
årsak. Det var svært få i undersøkelsen, bare 22 personer som ikke 
hadde oppgitt at interessen for gårdsarbeid, arbeid med dyr generelt 
eller hester hadde betydning for deres valg. Omlag halvparten av disse 
hadde svært mye ubesvart i undersøkelsen, og den andre halvparten 
hadde oppgitt interesse for friluftsliv hadde betydning. Det er derfor 
grunn til å tro at "oppbevaringsproblemet" ikke er omfattende. 

LV-rapport 211997 



Side 62 

6.2 Syn på landbruksutdanningen 

Landbruksutdanningen har tradisjonelt utdannet arbeidskraft til 
mannsdominerte yrker, og skolene har også tradisjonelt hatt en stor 
overvekt av gutter. Det har derfor vært av interesse for oss å undersøke 
om selve utdanningen fungerer slik at den signaliserer til jentene at 
dette faget egentlig ikke passer noe særlig for dem. Resultatene fra 
denne undersøkelsen viser likevel at jentene er svært fornøyde med 
utdanningen, og at de finner seg godt til rette i undervisningen. De 
fleste elevene, både guttene og jentene, er fornøyde med den 
utdanningen de har valgt. Nesten ni av ti elever oppgir at utdanningen 
har svart til forventningene de på forhånd hadde eller at den er bedre 
enn forventet. Bare åtte prosent tror at de ville blitt mer fornøyde med 
et annet tilbud. 

Selv om det ikke er forskjeller mellom gutter og jenter med hensyn til 
hvor fornøyde de er med skolen, er det avslørt store forskjeller i 
gutters og jenters interesseområder. Til tross for at ni av ti av både 
guttene og jentene foretrekker praksisundervisningen framfor 
klasseromsundervisningen, så viser det seg at det er store forskjeller i 
hvilke praksisfag som anses som mest interessante. Guttene foretrekker 
de tradisjonelle mannsoppgavene som utføres på en gård. De er mest 
glade i å kjøre traktor med redskap, skogsarbeid og reparasjon og 
vedlikehold av traktor og redskaper. Jentene derimot, er mest glade i 
foring av husdyr, traktorkjøring uten redskap og melking. De mest 
populære oppgavene for ett av kjønnene, viser seg i enkelte tilfeller å 
være det minst populære hos det annet kjønn. Dette gjelder for 
eksempel traktorkjøring uten redskap, som er et av de mest populære 
blant jentene og samtidig et av de minst populære blant guttene. 
Motsatt er det for reparasjon og vedlikehold av traktor og redskaper. 
Dette mønsteret avspeiler arbeidsdelingen mellom kvinner og menn på 
de fleste av gårdsbrukene. I den grad bondekvinnene deltar i 
gårdsarbeidet, skjer dette først og fremst i tilknytning til stell av 
husdyra. Mennene har i de aller fleste tilfellet hovedansvaret for 
utearbeidet på gården, det vil si den delen av arbeidet der traktor og 
redskaper benyttes. De samme forskjellene i interesseområder mellom 
jentene og guttene avspeiler seg i hvilke klasseromsfag de liker. 
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Guttenes mest populære fag er skogbrukslære, teknikk og håndverk og 
kroppsøving, mens jentene setter størst pris på husdyrlære, 
kroppsøving og naturforvaltning og friluftsliv. 

I klasseromsundervisningen ser det ikke ut til å være forskjeller 
mellom hvordan gutter og jenter mener at de blir behandlet av lærerne, 
men når det gjelder praksisundervisningen svarer mer enn en tredjedel 
av jentene at de får mindre oppmerksomhet enn guttene. Dette kan 
bidra til at jenter ikke får den samme selvsikkerheten som guttene med 
hensyn til egen evne til å mestre hele spekteret av oppgaver som 
utføres på en gård. 

Elevene har generelt stor tro på at utdanningen vil være til nytte for 
dem i framtiden. Over halvparten mener at de i stor grad vil få nytte av 
det de har lært, og mer enn fire av ti mener de vil få en del nytte av det 
de har lært. Bare fire prosent svarer at det vil være lite nyttig. Her er 
svarene fra både guttene og jentene svært like. 

6.3 Planer med hensyn til framtidig yrke 

Omlag tre av fire av elevene har planer om å jobbe innen 
landbruksnæringen i framtida, og det er ingen forskjeller mellom 
guttene og jentene på dette punktet. Det er likevel store forskjeller med 
hensyn til hvilke yrker innenfor næringen gutter og jenter sikter seg 
inn mot, og hvilke utdanningsplaner de har. 

Over halvparten av elevene som tar landbruksutdanning har planer om 
å arbeide som bonde enten på heltid eller i kombinasjon med annet 
yrke. Men mens 73 prosent av guttene har tenkt å bli bonde, så gjør 
bare 40 prosent av jentene det samme. Noe av denne forskjellen 
skyldes at en høyere andel av jentene enn av guttene ikke kommer fra 
gård selv, men dette forklarer bare noe av forskjellen. Andelen av 
gutter som planlegger å bli bonde er høyere både blant de som kommer 
fra gård, og blant de som ikke kommer fra gård. Også blant de elevene 
som oppgir at de har odelsrett er det store forskjeller mellom gutter og 
jenter med hensyn til spørsmålet om overtakelse. Mens 52 prosent av 
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guttene med odelsrett allerede har bestemt seg for å overta, har bare 26 
prosent av jentene gjort det samme. Ytterligere 38 prosent av guttene 
tror de skal ta over, mens 45 prosent av jentene svarer det samme. 
Nesten en av fire jenter svarer at de ikke vet om de skal ta over, mot 
bare seks prosent av guttene. Det er ingen forskjell mellom gutter og 
jenter med hensyn til å ha bestemt seg for - eller tro - at de ikke skal ta 
over. Jentene er med andre ord langt mer usikre med hensyn til 
overtakelse enn det guttene er. Dette er det samme mønsteret som ble 
avdekket i rapporten "Skal - skal ikke" (Eldby 1996). Det er likevel 
overraskende at utslaget av usikkerhet er så stort i dette utvalget. Disse 
jentene er yngre ennjentene i odelsbarnundersøkelsen, og man kunne 
derfor trodd at de i større grad tok likestilling som en selvfølge. 
Jentene som går på landbruksskole har også bevisst valgt å ta en 
utdanning som passer svært godt til det å drive gård. Vi ser også at en 
høyere andel holder muligheten åpen - bare seks prosent av jentene 
tror ikke de skal drive gård - men de har i langt mindre grad enn 
guttene fattet en avgjørelse med hensyn til framtida. 

Det er flere forhold som kan ha betydning for at jentene i større grad 
enn guttene vegrer seg mot å bestemme seg. Vi har vært inne på at 
jenter ofte tar andre hensyn enn sine egne interesser når beslutning 
fattes. Jentene har kanskje ikke den oversikten over framtiden som de 
føler at de må ha for å kunne bestemme seg. En slik usikkerhet med 
hensyn til framtiden kan være framtidig ektefelles interesser, eller de 
kan ha yngre søsken som kanskje også ønsker å ta over gården. En 
annen faktor kan være at jenter føler at de ikke strekker til med hensyn 
til å drive en gård. Vi har sett at jenter foretrekker arbeidet med dyr, 
men at mange jenter ikke finner arbeidet med reparasjoner av maskiner 
og utstyr interessant. Guttene behersker arbeidet med dyra, men synes 
at det mest utfordrende og spennende nettopp ligger i utearbeidet. 
Jenter har i tillegg i større grad enn gutter ambisjoner om å ta høyere 
utdanning, noe som kan føre til at andre interesser i større grad trekker 
mot andre yrker som kanskje ikke lar seg kombinere med å drive gård. 

Selv om vi ikke ved hjelp av denne undersøkelsen kan slå fast hvordan 
det endelige resultatet med hensyn til rekruttering av kvinner til 
landbruket blir, så ser det ut som om jenter allerede under utdanningen 
er mindre sikre på om de vil finne sin plass i primærlandbruket enn 
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guttene. Jentenes svar er preget av mer usikkerhet omkring framtida, 
og i den grad de foretar valg, er disse ofte noe annerledes enn guttenes. 
Hovedtrekkene er at jentene i mindre grad enn guttene ønsker å bli 
gårdbrukere, at en høyere andel av jentene søker til avløseryrket og til 
veterinæryrket, og at jentene i større grad enn guttene planlegger å ta 
høyere utdanning. 
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Undersøkelse om studieretning for landbruk og naturbruk 

Landbrukets Utredningskontor gjennomfører for tiden et større prosjekt om rekruttering til 
landbruksyrket. Prosjektet består av en undersøkelse blant personer som har første odelsrett til 
gård, og en undersøkelse blant elever ved studieretning for landbruk og naturbruk. Det er i 
denne siste av de to undersøkelsene at vi håper at du vil være behjelpelig med å svare på dette 
spørreskjemaet. Du skal ikke skrive navnet ditt noen steder, og vi kommer til å behandle alle 
data anonymt. Rapporten som blir utarbeidet på bakgrunn av de opplysningene du og andre 
elever gir, vil bli ferdig i juni 1997. Hvis du har spørsmål angående undersøkelsen kan disse 
rettes til Hanne Eldby eller Bjørn Strøm ved Landbrukets utredningskontor på 
telefon 22 05 46 90 eller 22 05 46 67. Vi håper du ikke har noe i mot å samarbeide med oss 
om prosjektet og takker for hjelpen din. 

Utdanning 

Spørsmål 1. Nedenfor følger en rekke påstander om hvorfor du begynte på 
studieretning for landbruk og naturbruk. Vi ønsker at du skal svare om du er helt 
enig, litt enig, litt uenig eller helt uenig. Du kan også svare vet ikke. 
Sett ett layss for hver av påstandene fra A til L 

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 2 3 4 5 

A. Jeg begynte der fordi jeg liker gårdsarbeid D D D D D 
B. Jeg begynte der fordi jeg liker å arbeide D D D D D med dyr 

C. Jeg begynte der fordi jeg er interessert i D D D D D hester 

D. Jeg begynte der fordi jeg er interessert i D D D D D friluftsliv 

E. Jeg begynte der fordi foreldrene mine D D D D D ønsket det 

F. Jeg begynte der fordi noen av vennene mine D D D D D gjorde det 

G. Jeg begynte der fordi jeg ikke kom inn på D D D D D den retningen jeg helst ønsket 

H. Jeg begynte der fordi det gir meg mulighet D D D D D til å ta videregående utdanning uten alt for 
mye teoretiske fag 

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke 



2 4 5 6 

I. Jeg begynte der fordi jeg har tenkt å drive D D D D D gård 

J. Jeg begynte der fordi jeg på denne måten D D D D D kan få meg en fagutdanning og raskt kan 
komme meg i arbeid 

K. Jeg begynte der fordi skolen ligger på mitt D D D D D hjemsted, og hvis jeg skulle valgt noe annet 
måtte jeg flytte 

L. Jeg begynte der fordi jeg da får en god D D D D D innføring i jordbruk samtidig som jeg skaffer 
meg studiekompetanse* for å kunne søke på 
Norges Landbrukshøyskole, veterinærhøyskole 
eller annen høyere landbruksfaglig utdanning 

* Med studiekompetanse mener vi her generell studiekompetanse, noe som oppfyller kravene 
for opptak til de fleste høyere utdanningsinstitusjoner. 

2. Måtte du flytte hjemmefra for å gå på 
studieretning for naturbruk? 

2A. Hvis du svarte ja på spørsmål 2, hvor 
ofte reiser du hjem? 

10 Ja 

20 Nei 

3. Hvor bor du nå? 
Sett ett kryss for det alternativet som 
passer best. 

l 0 Omtrent hver helg 

2 0 Omtrent to ganger i måneden 

3 0 Omtrent en gang i måneden 

40 Sjeldnere enn hver måned 

sO Vet ikke 

l 0 Sammen med foreldre 

20 På internat i tilknytning til skolen 

30 På hybel (ikke i tilknytning til skolen) 

40 I egen bolig 

sO I leid bolig (leilighet eller hus) 



4. Når du er ferdig med det kurset 
du tar nå, har du tenkt å ta andre 
kurs? 

1 D Ja (Gå til spm. 4A) 

2D Nei (Gå til spm.5) 

3D Vet ikke (Gå til spm.5) 

4B. Hvis du svarte ja på alternativ 1 
eller 2 på spørmsmål 4A, har du 
tenkt å ta allmennfaglig påbygging 
etter VK Il-nivå? 

5. Har du tidligere tatt andre kurs på 
videregående skole, og i så fall 
hvilke? 

4 A. Hvis du har tenkt å fortsette, hvilke kurs 
har du tenktåta? 
Sett ett hyss for det alternativet du tror er mest 
sannsynlig. 

1 D VK Il Allsidig landbruk (Gå til 4B) 

2D VK Il Allsidig skogbruk (Gå til 4B) 

3D VK Il Naturforvaltning (Gå til spm. 5) 

4D VK Il Allmennfaglig påbygging (Gå til 
spm. 5) 

sD Jeg har tenkt å gå over til en annen linje 

på videregående skole (Gå til spm. 5) 

ID 
2D 
3D 

ID 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

Nei, jeg har bare ungdomsskole fra før 

2D Ja, allmennfaglig eller økonomisk 
administrative fag 

3 D Ja, andre yrkesrettede fag (bortsett fra 
landbruk og naturbruk) 



6. Har du tenktåta høyere utdanning og isåfall hvilken? 
Hvis du ikke har planer om å ta høyere utdanning, dvs. utdanning utover videregående 
skole, layss for alternativ A og gå videre til spørsmål 7. De som har tanker om å ta høyere 
utdanning laysser av for det alternativet som er mest sannsynlig i kolonne 1. Noen elever 
på studieretning for naturbruk har sannsynligvis allerede tatt noe høyere utdanning, i 
såfall marker dette i kolonne 2. 

A. Jeg har ikke tenkt å ta noen fonn for høyere utdanning D (De som laysser av her går 
videre til spørsmål 7) . 

B. Landbruksrettede fag på Distriktshøyskole 
eller universitet 

C. Andre fag på Distriktshøyskole 

D Andre fag på universitet 

E. Lærerhøyskole 

F. Teknisk høyskole 

G. Handelshøyskole 

H. Landbrukshøyskole 

I. Veterinærhøyskole 

J. Sykepleierhøyskole 

K.Annet, nemlig .. """" ... " .. "."""."""". "."". 

Ja, jeg har planer om å 
ta 

1 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Ja, jeg har tatt 

2 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

r 



Arbeidserfaring og yrkesplaner 

7. Før du begynte på studieretning for 
landbruk og naturbruk, har du tidligere 
vært i arbeid? 
Svarja hvis du i løpet av tre måneder eller 
mer har hatt arbeidet som din 
hovedbeskjeftigelse (dvs. ikke som 
ekstrajobber i tillegg til skolegang). 

10 Ja (Gå videre til spm. 7A) 

20 Nei (Gå videre til spm. 8) 

8. Har du lønnet arbeid samtidig som du 
går på skole? 
Med lønnet arbeid mener vi her også 
tilfeldige og kortvarige jobber. 

10 Ja (Gå videre til spm. 8A) 

20 Nei (Gå videre til spm. 9) 

7A. Hvis du svarte ja på spørsmål 7, 
hvilken type arbeid dreide dette seg om? 

1 0 Arbeid på egen/familiens gård 

20 Arbeid på annens/andres gård 

3 0 Annet arbeid innenfor landbruket 
nemlig: 

40 Omsorgsarbeid (sykehjem, 
barnehager o.l) 

sO Privat tjenesteyting (innenfor 
handel, transport, o.l.) 

60 Bygg og anlegg 

70 Annet, nemlig 

8A. Hvis du svarte ja på spørsmål 8, 
hvilken type arbeid dreide dette seg om? 

1 0 Arbeid på gård egen/familiens gård 

2 0 Arbeid på annens/andres gård 

3 0 Annet arbeid innenfor landbruket, 
nemlig: 

40 Omsorgsarbeid (sykehjem, 
barnehager o.l). 

5 0 Privat tjenesteyting (innenfor 
handel, transport, o.l.) 

60 Annet, nemlig 



9. Har du erfaring fra gårdsarbeid fra før 
du begynte på studieretning for 
naturbruk? 

ID Ja 

20 Nei 

IO. Har du odelsrett til gård? 
Med odelsrett menes her også de som ikke 
har første odelsrett. 

ID Ja (Gå videre til spm. IOA) 

20 Nei (Gå videre til spm. IOC) 

30 Vet ikke (Gå videre til spm. IOC) 

IO B. Hvis ja på spm lOA, tror du at du 
kommer til åta over gården? 
Sett ett kryss og gå så videre til spm. I I . 

ID Ja, helt sikkert 

20 Ja, jeg tror det 

3 D Nei, jeg tror ikke det 

40 Nei, helt sikkert ikke 

50 Vetikke 

11. Ønsker du å arbeide innenfor 
landbruksnæringen i framtiden? 
Dersom du ønsker å arbeide med noe som 
ikke har med landbruk å gjøre, før dette opp 
under annet; skriv yrkesnavn, og/eller noen 
stikkord om hva det dreier seg om. 

9A. Hvis du svarte ja på spm. 9, hvilke av 
de følgende alternativene passer best for 
deg? 
Sett ett kryss for det alternativet du mener er 
mest dekkende. 

ID Jeg har vokst opp på gård 

20 Jeg har jobbet på gård 

30 Jeg har vært på ferier på gård 

10 A. Hvis ja på spm. 10, er det du som 
har den første odelsretten til gården? 

ID Ja (Gå videre til spm. IOB) 

20 Nei (Gå videre til spm. IOC) 

3 D Jeg har ikke første odelsrett, men det 
er likevel sannsynlig at jeg kommer 
til åta over 

40 Vet ikke 

10 C. Hvis nei på spm. IO og IOA, tror du 
at du kommer til å kjøpe en gård? 

l D Ja, helt sikkert 

20 Ja, jeg tror det 

30 Nei, jeg tror ikke det 

40 Nei, helt sikkert ikke 

sD Vet ikke 

I D Ja (gå videre til 11 A) 

20 Nei annet, nemlig: 

(Gå videre til spm. 12) 

3 D Vet ikke (Gå videre til spm. 12) 



Dersom du svarte ja på D Bonde på heltid (gå til spm. 12) 
spørsmål 11: 2 D Bonde i kombinasjon med annet yrke (gå til llB) 

11 A. Hvilken type arbeid 
3 D Avløser (gå til spm. 12) 

ønsker du å få i 4 D Landbruksvikar (gå til spm. 12) 

framtiden? 5 D Skogsarbeider (gå til spm. 12) 
Sett layss for ett av 6 D Røkter (gå til spm. 12) 
alternativene, og velg det 7 D Forpakter (gå til spm. 12) 
du helst ønsker eller som du 
tror er mest realistisk. 8 D Lønnet arbeid på gård (gå til spm. 12) 

9 D Veterinær (gå til spm. 12) 

10 D Landbrukssjef (gå til spm. 12) 

Il D Fagkonsulent (gå til spm. 12) 

12 D Ringleder (gå til spm. 12) 

13 D Regnskapsfører (gå til spm. 12) 

14 D Lærer (gå til spm. 12) 

15 D Arbeid i en av landbrukets organisasjoner (gå til 
spm.12) 

16 D Annet, nemlig ............ .. .... .... .............................. .. 
......................................... .. ... ............................. 
(gå til spm. 12) 

17 D Vet ikke (gå til spm. 12) 

11 B. Dette spørsmålet l D Avløser 
besvares av de som satte 2 D Landbruksvikar 
layss på alternativ 2 i 3 D Skogsarbeider 
forrige spørsmål - alle 
andre går videre til 4 D Røkter 

spørsmål 12. 5 D Forpakter på annen gård 
Hvis du ønsker å arbeide 6 D Lønnet arbeid på annen gård 
som bonde i kombinasjon 7 D Veterinær 
med annet yrke, hvilket 
yrke tenker du da på? 8 D Landbrukssjef 

Sett layss for ett av 9 D Fagkonsulent 
alternativene, og velg det 10 D Ringl eder 
du helst ønsker. Kanskje Il D Regnskapsfører 
ønsker du å gjøre noe som 
ikke har med landbruk å 12 D Lærer 

gjøre, før dette opp under 13 D Arbeid i en av landbrukets organisasjoner 
annet; skriv yrkesnavn, 14 D Annet, nemlig .. .... .... .. .... ..... .... ...................... .. .. 
og/eller noen stikkord om ··························· ·············· ······ ··········· ····· ·· ··· ····· 
hva det dreier seg om. 15 D Vet ikke 

Om studieretning for landbruk og naturbruk 

12. Hvordan fikk du vite om ID Av yrkesrettleder 



studieretning for landbruk og 
naturbruk? 

13. Har kurset vært slik du 
trodde det ville bli? 

14. Tror du at du ville blitt 
bedre fornøyd med et annet 
VK I-kurs? 

15. Hva liker du best på skolen? 

16. Tror du at du vil få bruk 
for det du har lært på skolen i 
et framtidig yrke? 

17. Hva mener du om det 
sosiale miljøet på skolen? 

2D 
3D 
4D 
sD 
6D 

Av foreldre eller slektninger 

Annonse i avisen/tidsskrift 

Av venner som har gått der før 

Har "alltid" visst om det 

Har hørt om det av andre, nemlig 

7 D Vet ikke 

I D Omtrent som jeg trodde 

2 D Mye bedre ennjeg trodde 

3 D Ikke så godt som jeg trodde 

1 D Ja, nemlig .... ... " .. """""." ." ... .... ..... .... ... ... .... . 

2D Nei 

3 D Vet ikke 

ID Praksisen 

2D Undervisningen i klasserommet 

ID I stor grad 

2D Endel 

3D Lite 

ID Meget godt 

2D Godt 

3D Både og 

4D Dårlig 



18. Hvordan liker du de forskjellige arbeidsoppgavene du kommer borti i 
praksisundervisningen? Sett ett !ayssfor hver av oppgavenefra A til H 

Liker det Liker det Liker det Liker det Har ikke 
svært godt godt ikke noe dårlig deltatt i 

særlig oppgaven 

l 2 3 4 5 
A. Foring av husdyr D D D D D 

B. Renhold i fjøs D D D D D 

C. Melking D D D D D 

D. Traktorkjøring (uten redskap) D D D D D 

E. Bruk av traktor med redskap D D D D D 

F. Reparasjon og vedlikehold av D D D D D 
traktor og redskaper 

G. Onnearbeid uten bruk av D D D D D 
traktor og redskaper 

H. Skogsarbeid D D D D D 

19. Hvordan liker du klasseromsundervisningen i de følgende fagene? Sett ett !ayssfor 
hvert av fagene fra A til K. 

Liker det Liker det Liker det Liker det Har ikke 
svært godt lin ikke noe dårlig <lene faget 

særlig 

1 2 3 4 5 
A. Landbruksbiologi D D D D D 
B. Teknikk og håndverk D D D D D 
C. Økonomi D D D D D 
D. Naturforvaltning og friluftsliv D D D D D 
E. Plantedyrking D D D D D 
F. Husdyrlære D D D D D 
G. Skogbrukslære D D D D D 
H. Norsk D D D D D 
I. Engelsk D D D D D 
J. Samfunnslære D D D D D 
K. Kroppsøving D D D D D 

20. Hvordan mener du jenter l D På samme måte 



klasseromsundervisningen på 
studieretning for landbruk og 
naturbruk? 

21. Hvordan mener du jenter 
og gutter blir behandlet i 
praksisundervisningen på 
studieretning for landbruk og 
naturbruk? 

22. Hvorfor tror du at færre 
jenter enn gutter begynner på 
studieretning for landbruk og 
naturbruk? 

Fritid og interesser 

Jenter gis mer oppmerksomhet 

Gutter gis mer oppmerksomhet 

Vet ikke 

På samme måte 

Jenter gis mer oppmerksomhet 

Gutter gis mer oppmerksomhet 

Vet ikke 

Færre jenter har lyst på et yrke i landbruket 

Miljøet på skolen er guttedominert 

Vet ikke 

23. Er du, eller bar du vært medlem i noen av disse typene organisasjoner? 
Sett ett kryss for hver av organisasjonene/organisasjonstypene fra A til G. 

Er medlem Har vært Er ikke, og 
medlem har ikke vært 

medlem 

2 3 

A. Norges Bygdeungdomslag (NBU) D D D 
B.4H D D D 
C. Noregs Ungdomslag (NU) D D D 
D. En miljøorganisasjon D D D 
E. Politisk ungdomsorganisasjon el. parti D D D 
F. ldrettslag/-forening D D D 
G. Musikkforening/kor/korps D D D 



24. Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av den siste uken? (de siste 7 dagene) 
Sett ett kryss for hver av aktivitetene fra A til F. 

0 ganger I gang 2-3 4 ganger Vet ikke 
ganger eller mer 

2 3 4 5 

A. Sett på TV D D D D D 
B. Sett på video D D D D D 
C. Vært sammen med venner. D D D D D 
D. Lest i ei bok. D D D D D 
E. Mosjonert eller på annen måte D D D D D 

drevet med idrett. 
F. Kjørt rundt i bil, traktor eller D D D D D 

moped sammen med venner bare 
for å ha det gøv 

25. Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av den siste måneden? (De siste 30 dagene) 
Sett ett kryss for hver av aktivitetene fra A til H. 

0 ganger I gang 2-3 4 ganger Vet ikke 
ganger eller mer 

2 3 4 5 

A. Gått tur i skog mark eller fjell. D D D D D 
B. Vært på dans eller diskotek. D D D D D 
C. Vært på restaurant eller kafe. D D D D D 
D. Vært på privatfest. D D D D D 
E. Vært på gudstjeneste eller D D D D D 

religiøst møte. 
F. Deltatt i kor/orkester/korps. D D D D D 
G. Deltatt på møter i politisk D D D D D 

organisasjon eller åpne politiske 
møter 

H. Deltatt på møter i andre D D D D D 
organisasjoner (ikke 

partipolitisk eller religiøst) 

26. Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av det siste året? (De siste 12 måneder) 



Sett ett layss for hver av aktivitetene fra A til E. 

0 ganger I gang 2-3 4 ganger Vet ikke 
ganger eller mer 

2 3 4 5 

A. Dratt på jakt eller fisketur D D D D D 
B. Vært tilskuer til D D D D D 

idrettsarrangementer 
C. Gått på kino D D D D D 
D. Gått på pop, rock vise eller D D D D D 

jazzkonsert 
E. Gått på museum. D D D D D 

Oppvekst og familiebakgrunn 

27 Hvor vokste du opp? 
Sett ett layss. Velg det alternativet som 
passer/or den lengste perioden i oppveksten 
din. 

I hvilken kommune og hvilket fylke var 
dette? 

D På en gård 

D I ei bygd, men ikke på en gård 

D I et kommunesenter/boligfelt/tettsted 

D I en mindre norsk by 

D I en større by eller forstad til større by 
(Oslo, Bergen, Trondheim eller 

Tromsø) 

28. Tror du at det er forskjell 
på hvordan kvinner og menn 
egner seg for å drive en gård 

Kommune: .. ......... .......... ......... ...... .. .......... .. . 

Fylke: .. ... " .... " ... ....... ....................... .... ... ... ... . 

Kvinner egner seg dårligere enn menn 

Kvinner egner seg bedre enn menn 

Kvinner og menn egner seg like godt 

Vet ikke 


