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Dekanvedtak – JF – 2018/5: Mandat for arbeidsgruppe for integrering av kjønnsperspektiv i 
rettsstudiet        
 

Det opprettes en arbeidsgruppe som skal arbeide med å integrere kjønnsperspektiv på rettsstudiet.  

Bakgrunn  

Juss og kjønn rapporten avdekket svakheter i måten kvinne- og kjønnsperspektivet var integrert i fagene i 
master i rettsvitenskap, til tross for at det allerede i 2003 ble gjort vedtak om at dette skulle integreres i alle 
fag.  

Programrådet for master i rettsvitenskap har i 2017 gjort flere konkrete vedtak for å bedre kjønnsbalanse og 
integrering av kjønnsperspektivet på rettsstudiet. Følgende er konkretisert i instruks for studieårsansvarlig og 
ansvarlig faglærer:  

 Det er ønskelig med en god kjønnsmessig balansen blant de studieårsansvarlig og de ansvarlig 
faglærerne. 

 Fakultetet har ett mål om kjønnsmessig balanse blant lærerne. Både den studieårsansvarlige og 
ansvarlig faglærere skal oppmuntre til, og legge forholdene til rette for, at kvinnelige lærere påtar seg 
forelesninger. Både studieårsansvarlig og ansvarlig faglærere har ett særlig ansvar for å følge opp 
ubalanse over tid. 

 Ansvarlig faglærer skal påse at aktuelle kjønnsperspektiv inkluderes i faget. Skjema for å melde inn 
endringer av litteratur i fag er oppdatert høsten 2017 med en egen rubrikk hvor det bes om å fylle inn 
hvordan kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv inkluderes i faget.    

De studieårsansvarlige ble i april 2017 bedt om å følge opp forslagene fra Juss og kjønn rapporten med 
ansvarlige faglærere på sitt studieår. Videre ble det utarbeidet en veileder for hvordan man kan integrere 
kjønnsperspektiv av Anne Hellum og Ingunn Ikdahl. Denne ble gjennomgått av PMR i desember 2017, med 
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enighet om at denne kunne sendes ut til de ansvarlige faglærerne med frist for tilbakemelding i løpet av 
våren 2018. 

Prosess og rapportering  

De ansvarlige faglærerne på rettsstudiet, både for studieår og valgemner, skal gis en bestilling om å gå en 
runde med sitt fag og rapportere tilbake til PMR innen 1. juli hvordan faget forholder seg/ikke bør/kan 
forholde seg til kjønnsperspektivet.  

Som et ledd i denne prosessen oppnevnes det en arbeidsgruppe som skal fungere som en ressurs for de 
ansvarlig faglærerne og Fakultetet ved PMR. Formålet er å få til dialog og samarbeid mellom henholdsvis 
faglærere som i sin forskning og undervisning arbeider innenfor etablerte obligatoriske fagområder og 
faglærere som i sin kvinne-, kjønns- og likestillingsforskning arbeider på tvers av disse. 

På kort sikt bes arbeidsgruppen om å fungere som en ressurs for de ansvarlig faglærerne og PMR på 
følgende måte:  

 Komme med råd og innspill med sikte på å bistå de ansvarlige faglærere med å velge ut artikler, 
rapporter eller rettskilder som kan tas inn i pensum eller brukes i undervisning. Ansvarlige lærere 
som ønsker råd og innspill henvender seg til gruppens leder; Anne Hellum. 

Som en ressurs for Fakultetet ved PMR skal arbeidsgruppen i lys av faglærernes innspill og PMRs 
behandling av disse høsten 2018: 

 Bidra til å utarbeide en oversikt som synliggjør hvordan kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektivet 
er integrert i juss studiets struktur, herunder de obligatoriske juridiske fagene, de semi-obligatoriske 
juridiske fagene samt egne valgfag. En slik oversikt publiseres på fakultetets nettside for 
kjønnsperspektiv i juss studiet. 

En integrasjon av kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektivet er en langsiktig faglig prosess som forutsetter 
samarbeid mellom forskere som arbeider innenfor tverrgående fagfelt som kvinnerett og diskriminerings- og 
likestillingsrett og andre juridiske disipliner. For å fremme integrasjon av kjønnsperspektivet på lenger sikt 
bes arbeidsgruppen:  

 Utpeke er redaksjonsutvalg som inviterer interesserte faglærere fra ulike områder til samarbeid om å 
skrive fram en antologi bestående av artikler som tar opp temaer som berører ulike aspekter ved 
forholdet mellom kjønn og rett innen ulike fag. Det er ønskelig med en «open access» publikasjon 
på et anerkjent forlag som kan publiseres på nettsiden for Kjønnsperspektiv i juss studiet. Fakultet 
setter av midler til økonomisk støtte, herunder utgifter forbundet met utgivelse av «open access» 
bok. 
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Forslag til organisering av arbeidsgruppen:  

 Anne Hellum (leder)  

 Ingunn Ikdahl (IOR) 

 Synnøve Ugelvik (IOR) 

 Ragnhild Hennum (SMR) 

 John Asland (IFP)  

 Herman Bruserud (IFP/LiMU)  

 Studentrepresentant (velges av JURK) 

 Kristin Steen Slåttå (sekretær)   

Ressurser: 

Det vil være aktuelt med to møter. Et konstituerende møte i februar/mars og ett møte på høstsemesteret med 
diskusjon av oversikt som synliggjør hvordan kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver er integrert i juss 
studiets struktur, dvs. obligatoriske fag, semi-obligatoriske fag og valgfag. 

Mye av arbeidet vil skje gjennom bilaterale uformelle samtaler mellom gruppens medlemmer og individuelle 
faglærere etter henvendelse fra sistnevnte. 

Redaksjonsutvalget for antologien om Juss og kjønn begynner sitt arbeid høsten 2018. Det forutsettes at 
Fakultetet setter av økonomiske ressurser til å utgi en «open access» bok. 

Arbeidsplan og tidsramme: 

Arbeidsgruppen opprettes umiddelbart og skal avslutte sitt arbeid i løpet av 2018.  

Tidsramme: 
1. Arbeidsgruppen skal, etter henvendelse fra faglærerne, gi råd og veiledning vedrørende tekster, 

artikler, rapporter og annet materiale, som kan tas inn på pensum  
2. PMR gir faglærerne frist til 1. juli 2018 med å sende sine forslag til PMR. 
3. PMR behandler forslagene på sitt første møte høsten 2018.  
4. Arbeidsgruppen utpeker i løpet av høsten 2018 et redaksjonsutvalg som har som oppgave å redigere 

en antologi bestående av artikler som tar for seg forholdet mellom kjønn og rett innen utvalgte 
obligatoriske fag. 

5. Arbeidsgruppen utarbeider på bakgrunn av faglærernes forslag og PMRs behandling en oversikt over 
hvordan kjønn og rett et integrert i juss studiets struktur, herunder de obligatoriske fagene, de semi-
obligatoriske fagene samt egne valgfag, frist månedsskifte oktober/november 2018.  
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