
Referat 2005 

Referat fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning 2005  

Møtet ble avholdt 20.10.2005, kl 12.00-18.00 
Kjell Arholms Hus (Bygget for helse- og sosialfagutdanningene), møterom A-146, 
Universitetet i Stavanger.  

Tilstede 

Representanter: 

 Universitetet i Tromsø, Senter for kvinne- og kjønnsforskning: Anka Ryall (nestleder), 
Lise Nordbrønd 

 Universitetet i Bergen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning: Cathrine Egeland (vikar 
for Ellen Mortensen), Kirsten Bang 

 NTNU, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige 
kulturstudier: Agnes Bolsø (leder) 

 Universitetet i Oslo, Senter for kvinne- og kjønnsforskning: Harriet Bjerrum Nielsen 

Observatører:  

 Høgskolen i Lillehammer, ODA: Marit Godeseth  
 Universitetet i Stavanger: Anne Kristin Solberg, Helene Hanssen  
 KILDEN: Beret Bråten (vikar for Nina Kristiansen)  
 Høgskolen i Finnmark: Mai Camilla Munkejord (vikar for Jorid Hovden – referent for 

møtet) 
 Student Elin Marie Altø, NTNU (valgt av Norsk Studentunion) 

REFERAT 

Sak 1/2005 Godkjennelse av referat fra 28.10.2004.  

Vedtak: Referat fra møtet 28.10.2004 godkjennes. 

Sak 2/2005 Godkjennelse av innkalling og saksliste for 20.10.2005 

Vedtak: Innkalling og saksliste til møtet 20.10.2005 godkjennes med to punkter til sak 9: 
eventuelt:  
a) Det nye standardreglementet for nasjonale fagråd  
b) Internasjonalisering og grenseoppgangen mellom fagråd og kontaktmøte. 

Sak 3/2005 Varaordning for fagrådets møter 

Fagrådet hadde ikke behov for å diskutere saken, og gjorde et enstemmig vedtak. 



Vedtak: Det innføres ikke varaordning, men medlemmer kan ved fravær være representert 
ved andre fra det aktuelle fagmiljø. Den faste representanten sørger for videresending av 
sakspapirer og informasjon til den som skal møte. 

Sak 4/2005 Publiseringskanaler nivå 2 

Vedtak: Fagrådet går bort fra det tverrfaglige prinsippet og vil framover også nominere 
fagspesifikke tidsskrift til nivå 2. Fagrådet avventer i første omgang UHRs initiativ til ny 
nominasjonsprosess samt innspill fra Harriet Bjerrum Nielsen i etterkant av hennes 
deltagelse i nominasjonsarbeid av kjønnsforskningstidsskrift i regi av European Science 
Foundation. De andre fagmiljøene oppfordres også til å sende inn begrunnede forslag på 
tidsskrift som de mener kvalifiserer til nivå to til Agnes Bolsø.  

Sak 5/2005 Samordning av undervisning 

Hvor stort er behovet for teigdeling av undervisning i feltet? Ligger det en styrke i at 
miljøene utvikler det som ligger best til rette i det bestemte miljøet? 

Vedtak: Det er ikke ressursmessig mulighet for teigdeling av kjønnsundervisningen mellom 
de forskjellige fagmiljøene. Miljøene får dermed mulighet til å fortsette å utvikle seg i 
henhold til egne faglige ressurser og interesser.  

Fagrådet diskuterte videre behovet for samordning av karaktersystemet. 

Vedtak: De aktuelle fagmiljøene bes skrive en halv til en sides beskrivelse av sitt 
innføringskurs i kjønnsstudier. Fagmiljøene bes analysere kjernen i innføringsemnet. I tillegg 
bes de ta stilling til Oslos beskrivelse av hva studentene skal beherske for å oppnå de ulike 
karakterene samt gi tilbakemelding på hvordan Oslos retningslinjer kan justeres for å passe 
til eget emne. Målet er å utarbeide en felles karakterbeskrivelse for innføringskurs i 
kjønnsstudier i Norge. De aktuelle fagmiljøene bes gå inn på SKKs hjemmesider og se på KFL 
1010 og KFL1020 for å laste ned de nevnte retningslinjene. Den korte redegjørelsen fra hvert 
av de aktuelle fagmiljøene skal sendes til Agnes Bolsø innen 1. mars. 

Miljøene orienterte så om status og planer: 

Tromsø: 
Det arbeides nå med en Bachelorgrad med fordypning i kjønnsstudier, for eksempel BA i 
Engelsk, Nordisk eller Kunstvitenskap med fordypning i kjønnsstudier. BA graden 
administreres av Humanistisk Fakultet, og det er mulig at modellen ikke egner seg på SV-
fakultetet. Planlagt oppstart er våren 2006. Studieemnene som vil tilbys innen denne BA-
graden vil også være åpne for andre studenter.  

Kvinnforsk har under utarbeiding et årsstudium om ”Det likestilte arbeidsmarked” med fire 
moduler: kjønn og diskriminering i arbeidslivet, kommunikasjon og kjønn, makt og kjønn i 
arbeidslivet og kjønn og utvikling hvor fire institutt er involvert. En satser på en tverrfaglig 
eksamensordning. Årsenheten skal koordineres av Kvinnforsk, men midlene for 
studiepoengsproduksjon vil tilfalle instituttene der undervisningen gis. Planlagt oppstart er 



høsten 2006. Kvinnforsk arrangerer et årlig PhD-kurs. Kvinnforsk har dessuten 10-års 
jubileum som feires 15-17 november.  

Bergen: 
UiB har Bachelor i kvinne og kjønnsforskning som startet for alvor i januar 2005. Leder for 
programmet er Ellen Mortensen. Masterprogrammet ”Gender and development” er nå 
flyttet fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning til Psykologisk Fakultet, Institutt for 
undervisning og helse fordi UiB har bestemt at det ikke skal være undervisning ved sentrene. 

NTNU: 
Senteret er (fortsatt) en del av Institutt for tverrfaglige kulturstudier sammen med Senter for 
teknologi og samfunn. De tilbyr mastergrad i tverrfaglige kulturstudier med to 
studieretninger: teknologi og vitenskapstudier samt kvinne- og kjønnsforskning. Instituttet 
har eget PhD-program i tverrfaglige kulturstudier med en rekke stipendiater med de samme 
spesialiseringene som i masterprogrammet. Man diskuterer å tilby en årsenhet på 
bachelornivå. 

Oslo, Senter for kvinne- og kjønnsforskning: 
Bachelorprogrammet ”Kjønn, feminisme og likestilling” går nå på tredje året med like stor 
oppslutning som foregående år. SKK har utviklet et engelsk emne: Gender Equality in the 
Nordic Countries. Kurset har 16 studenter. SKK har fått engasjert Merete Lie som 
tilsynssensor for å sikre nivå og bedømmelseskritierier. Senteret har arbeidet en del med å 
utvikle emnebaserte karakterbeskrivelser. SKK har spennende utvekslingsavtaler med 
Queens University i Canada og Humbolt i Tyskland, men klarer ikke å få studenter til å reise 
ut. Kun tre studenter har reist på utvekslingsopphold, og de ordnet seg et opphold i Irland. 
SKK har noen ganger problemer med å skaffe til veie kompetent personale som er 
tilgjengelig for å gi undervisning. 

Universitetet i Stavanger: 
I høst ble det etablert et nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning med Helene 
Hanssen i en 60% stilling som daglig leder. Universitetet tilbyr fra høsten 2005 et valgemne 
på 15 stp innenfor mastergraden i endringsledelse med tittelen ”Kjønn, ledelse og 
organisasjon”. Bare én student valgte dette studieemnet, men undervisning gis til denne ene 
studenten, fordi det ikke var lagt inn et forbehold om minsteantall studenter i studieplanen. 
En studiesirkel tilknyttet universitet har vært i arbeid i flere år og jobber med å utvikle et 
innføringsemne i feministisk teori som tenkes å bli tilbudt til forskjellige mastergrader. Det er 
ellers mye opp til hver enkelt lærer å integrere kjønnsperspektivet i sin undervisning, men 
fra i høst er 20% av stillingen til 3 personer satt til å øke interessen og engasjementet for 
fagområdet samt for å organisere et årlig seminar innen kjønnsstudier.  

Høgskolen i Oppland, Lillehammer: 
Det tilbys ikke spesifikke emner i kjønn, men det er nedfelt i Handlingsplanen for Likestilling 
at kjønn og likestilling skal synliggjøres og implementeres i både studieplaner, pensum og 
emnebeskrivelser. Høgskolen satser på å øke andel kvinner i første og professorstillinger. 
Medarbeidersamtaler og vikarstipendordningen brukes som strategiske virkemidler for å 
oppnå dette. Målet er også å øke andelen kvinner i ledelsen. 



Høgskolen i Finnmark: 
Det tilbys ingen helhetlig årsenhet i kjønnsstudier, men mindre studieemner i kjønn inngår i 
forskjellige studieprogram som tilbys ved høgskolen. Eksempelvis kan nevnes et 5 stp kurs i 
”Kjønn, samfunn og likestilling” som inngår i et 15 studiepoengsemne i samfunnsfag med 
fokus på kulturell variasjon (fordypning, 4 året, lærerutdanninga). Kjønn er også en meget 
sentralt av pensumet i et 5 stp kurset i ”Idrett og samfunn” som er en obligatisk del av 
bachelorgraden i friluftsliv og idrettsfag, og i 10 stp kurset i ”Kulturell analyse” som er et av 
kjernefagene i den nystarta mediepilotbachelorgraden. I førskolelærerutdanningen er det 
emnet kjønnssosialisering og likestilling/likeverd mellom kjønnene et viktig tema i 
samfunnsfagsundervisninga, og i studiet ”Pedagogisk ledelse og veiledning” fokuseres det på 
hvordan kjønn kan uttrykke seg ulikt i sosialt samspill. Innen økonomi- og 
administrasjonsutdanninga er kjønn integrert i både politisk teori og i samfunnsplanlegging 
og utviklingsarbeid. 

Sak 6/2005 Forskerkurs  

a) Den nordiske forskerskolen. Fagrådet diskuterte erfaringer så langt, og kom fram til at det 
kan gjøres mer for at de norske miljøene skal få et nærere eierskapsforhold til forskerskolen. 

Vedtak: Fagrådet skriver et brev der vi ber om at to av forskerskolens kurs arrangeres i 
Bergen og Trondheim. Tema og aktuelt tidsrom angis. Bergen og Trondheim tar kontakt med 
hverandre for å samordne denne henvendelsen i løpet av høsten. 

I tillegg sender nestleder i fagrådet Anka Ryall en epost hvor hun ber om informasjon om 
hvordan kursdeltagerne plukkes ut, og hvilke kriterier som brukes for å velge ut hvilke 
deltagere får reise/opphold dekket. 

Per 7. november 2005: Det rapporteres at Bergen og Trondheim begge har løpende kontakt 
med forskerskolen om konkrete kurs. 

b) Nasjonale møteplasser for kjønnsforskere. Hvilke møteplasser har vi bruk for? 

Fagrådet kommer fram til at man savner Vatnahalsen, og at det er nyttig og ønskverdig å ha 
et årlig faglig seminar hvor kjønnsforskere kan få presentere artikler, paper, prosjekter. 
Bergensmiljøet har et konkret forslag til en faglig møteplass og inviterer til ”kjønnsforskning 
nå!”, et 2-dagers fagseminar i Bergen 8.-9. sept 2006. Seminaret skal være for alle 
kjønnsforskere - ikke begrenset til dem som forsker ved sentrene. 

Vedtak: Bergens forslag mottas med takk, og fagrådet ser fram til fagseminar i Bergen 8.-9. 
sept 2006! 

Sak 7/2005 Status for representasjon fra Universitet i Stavanger 

Universiteter kan søke medlemskap i fagrådet ved å ha kjønnsstudier ’representert’ i sitt 
fagfelt. Universitetet i Stavanger har dette, og driver dessuten et planmessig arbeid med å 
utvide tilbudet videre. 

Vedtak: Universitetet i Stavanger oppgraderes fra observatør til representant i Fagrådet.  



Sak 8/2005 Studentrepresentasjon 

Fagrådet tar til etterretning at Norsk Studentunion har valgt et studentrepresentant til 
fagrådet etter initiativ fra UHR (Universitets- og høgskolerådet). 

Sak 9/2005 Eventuelt 

a) Det nye reglementet for fagrådet som helt nylig er utarbeidet av UHR.  

Vedtak: Reglementet sendes på høring per epost. Fagmiljøene bes sende inn eventuelle 
kommentarer til Agnes Bolsø innen den 6. november. 

b) Grenseoppgangen mellom fagråd og kontaktmøte og hva som er hensiktsmessig 
rekkefølge for disse møtene.  

Vedtak: Fagrådet kommer fram til at det er hensiktsmessig å legge de fleste diskusjons- og 
temasaker til et bredere kontaktmøte, og så legge fagrådetsmøtet i etterkant av dette.  

Neste møte: 

Neste kontaktmøte/fagrådsmøte holdes i Tromsø 19-20 oktober 2006. 

Fagrådsledelsen forbereder møtet i samarbeid med vertskapet i Tromsø. 

Anka Ryall trekker seg som styreleder i Kvinnforsk i Tromsø ved årsskiftet. Ny styreleder i 
Tromsø tar i 2006 over nestledervervet i fagrådet etter Ryall. 

 


