
 

Nasjonalt fagrådsmøte for kjønnsforskning, 22.09.2017 kl. 09.00-

12.00, ved Inst. for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Dragvoll  
 
Til stede: Ann Therese Lotherington, UiT; Katrin Losleben, UiT; Christine Jacobsen, UiB; Tone 
Lund-Olsen, UiB; Lene Myong,UiS; Ingvil Hellstrand, UiS; Åsta Einstadbland, UiA; Anne Jorunn 
Berg, UiO; Ragni Indahl, UiO; Merete Lie, NTNU; Berit Gullikstad, NTNU. 

Observatører: Helle Pedersen Granum,UiO; Malin Lenita Vik, UiO; Trine Rogg Korsvik, 
KILDEN. Fra sak 5/17: Stine Bang Svendsen, FOK; Tone Gunn Stene Kristiansen, FOK; Unn 
Conradi Andersen, FOK 

Referent: Berit Gullikstad    

 
Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent.  
Sak 5 ble flyttet til etter sak 6 for at representanter for FOK skulle kunne være 
til stede. Referatet følger oppsett på innkalling.  
Ingen saker til Eventuelt.  

 
Sak 2/17 Godkjenning av referat fra møte 2016  
  Vedtak: Godkjent 
 
Sak 3/17 Publiseringskanaler: tidsskrifter etter nivå 1 eller 2 

Fagrådsleder Merete Lie orienterte. Oversikt nivå 2 og nivå 1 tidsskriftene pr i 
dag finnes her: https://npi.nsd.no/fagfeltoversikt/fagfelt?id=1011 
Systemet for nominering er lagt om slik at det er åpent for alle å legge inn 
forslag, samt begrunnelse for forslagene. Vedtak om hvilke tidsskrifter som 
skal nomineres til nivå 2 fattes fortsatt på fagrådsmøtet.   

 Nå er grensen på 20% overskredet for tidsskrifter på nivå 2, derfor ønskelig å 
redusere antallet.  
Vedtak: Forslag om å endre tidsskriftet Women’s Studies: International Forum 
fra nivå 2 til nivå 1, ble vedtatt. Det blir realisert fra 2019 siden frist for å 
fremme endring er 20.oktober et år i forveien. 
Videre ble det vedtatt at det utarbeides et saksframlegg om saken. Dette 
gjøres ved en gjennomgang av kriteriene, en gjennomgang av nomineringer i 
de andre nordiske landene, med et særlig fokus på NORA, og generelt om 
dagens nivå 2 tidsskrifter er dekkende for det norske fagfeltet. Dette 
utarbeides av miljøet ved UiS og legges fram på fagrådsmøtet i 2018.  

 
Sak 4/17  Samordning av studiepoeng for PhD-kurs i regi av Nasjonal forskerskole i 

kjønnsforskning eller sentrene. 
Dette var en sak som også ble drøftet i 2016, og styret for forskerskolen var 
bedt om å utarbeide en rapport om saken. Denne rapporten forelå ikke, og 

https://npi.nsd.no/fagfeltoversikt/fagfelt?id=1011


saken ble derfor drøftet på fritt grunnlag. Det er stor variasjon mht antall 
studiepoeng for ulike PhD-kurs, både nasjonalt innen ulike disipliner og 
internasjonalt innen kjønnsforskning, for eksempel mellom nasjonale kurs og 
kurs i regi av InterGender. Det er slik en fare for at kurs organisert av 
InterGender ikke blir godkjent av lokale PhD program.  
Vedtak: Fagrådet ber om at samordning av studiepoeng behandles av styret i 
den nasjonale forskerskolen, og at styret tar det opp med InterGender. Saken 
tas opp igjen på fagrådsmøtet i 2018. 
 

Sak 5/17 Forskningspolitikk. Integrering av kjønnsperspektiver i forskning. Fagrådets 
rolle. 

 Saken var en oppfølging av temaet som ble tatt opp på kontaktmøtet dagen 
før. NFR, Kilden og FOK gjør på hver sine måter et godt arbeid med dette. I 
fagmiljøene gjøres det integreringsarbeid innenfor universitetene, og 
senterlederne og fagrådet har koordinerende roller i arbeidet ved 
fagmiljøene.  
Vedtak: Fagrådet utarbeider et åpent brev til NFR, via KILDEN, om at det nå er 
en gledelig stor tilstrømming av studenter til kjønnsstudiene, og at det krever 
en sikring av ressurser til stadig bedring av grunnforskning og undervisning. 
 
 

Sak 6/17 Karakterundersøkelsen 2016.  
På bakgrunn av karakterundersøkelsen 2016 sendte Nasjonalt fakultetsmøte 
for humaniora ut en anmodning om at alle fagråd skulle drøfte betydning av 
sensorveiledning, behov for senorsamarbeid og  tilsynsordning med ekstern 
sensor. 
Fagmiljøene redegjorde for sine ordninger hvor noen har ekstern sensor i alle 
emner (UiT og UiS), noen kun ved sensur av masteroppgave (NTNU), noen har 
intern bedømmingssensor (UiO), og UiB som har program-/tilsynssensor.  
Vedtak: Fagrådet vil melde tilbake til UHR at det er ønskelig med utstrakt bruk 
av ekstern sensor (utenfor eget universitet), spesielt på masterstudiene. Dette 
vil bedre sikre kvalitet og faglig utveksling.  

 
Sak 7/17 Tidsskriftet NORA. Fremtidig redaktøransvar. 

Anne-Jorunn Berg orienterte. Finland ved Lappland universitet vil overta 
redaktøransvaret etter Norge/UiO/UiT. Foreløpig er ikke alt helt på plass, men 
styret i NORA er positive.  
Under denne saken ble det også orientert om NORA-konferansen som etter 
planen skal holdes på Island våren 2019. Det mangler finansiering, og det kom 
en rekke forslag til hvor det kan søkes om midler.  
   

Sak 8/17 Møtedato for 2018 
Vedtak: Møtedato for Fagrådet ble bestemt til fredag 21.09.2018 (uke 38), 
med NTNU som arrangør. 

 
  Ansvarlig for Fagrådet i årene framover:  

2019-2020 UiS leder (Tromsø nestleder) 



2021-2022 Tromsø (Oslo nestleder)  
2023-2024 Oslo (Bergen nestleder)  
 
Kjønnsforskning Nå!  
Arrangeres av Tromsø i 2019 (februar/mars), Trondheim 2021, Stavanger 
2023, Bergen 2025.  
FOK ytret sterkt ønske om samarbeid og ønsket å bidra til å arrangere 
konferansen i Tromsø.  
 
Den nasjonale forskerskolen skal etter planen avholde et allment forskerkurs 
høsten 2018. 
Det må samordnes med Kjønnsforskning Nå! som vanligvis har 
stipendiatsamling slik at disse to arrangementene ikke kommer for tett på 
hverandre.   
Kari Jegerstedt, UiB er leder av forskerskolen ut 2019.  
 
Det ble foreslått at forskerskolen evalueres, og at styret i forskerskolen 
utarbeider et diskusjonsnotat om evaluering av forskerskolen som legges fram 
på fagrådsmøtet i 2018.  
To temaer som bør tas opp i evalueringa: 1) fungerer forskerskolen for 
stipendiatene, og 2) hva er de fagpolitiske signalene om PhD utdanning og 
forskerskolens utvikling på bakgrunn av disse.  

 
 
ORIENTERINGER  

FOK orienterte om sitt styremøte som var blitt avholdt samme dag. De har 
svært lite midler til rådighet, slik at styret vil arbeide med oppgaver som ikke 
koster noe. FOK er helt avhengig av å støtte seg på medlemmene og 
fagmiljøene.  
Aktuelle oppgaver er:  

 Ivareta kjønnforskningsfeltets politiske interesser i bestemte 
situasjoner. Det er avhengig informasjonsdeling med miljøene 

 Skape møteplasser, f.eks Kjønnsforskning Nå! 

 Trekke inn masterstudentene og bygge underskog – få 
studentrepresentanter inn i styret, lage studentforum på 
Kjønnsforskning Nå!  

 Motivere masterstudenter til å skrive om oppgaven sin på KILDENS 
masterblogg 

 
 
 


