
 
Høringsuttalelse: Innstilling om utvikling av rettsstudiet 
 
 
Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) har 
følgende kommentarer til innstillingens diskusjon av integrering av kjønns- og 
likebehandlingsperspektiver i studiet: 
 
KVIBALD er positive til at innstillingen om utvikling av rettsstudiet tar opp spørsmålet 
om videreføring av den systematiske integrering av kvinne- og kjønnsperspektiv i alle 
deler av jusstudiet. Slik integrering ble vedtatt som et grunnleggende prinsipp da 
gjeldende studieordning ble utarbeidet. Imidlertid har en senere evaluering initiert av 
Likestillingsutvalget og gjennomført av Cathrine Sørlie ved Avdeling for kvinnerett 
(2008) vist at gjennomføringen innen gjeldende studieordning har vært tilfeldig, 
fragmentert og ikke tilfredsstillende. Det er derfor viktig at temaet mottar systematisk 
oppmerksomhet også i den pågående reformprosessen i dag. 
 
KVIBALD er enige med Arbeidsgruppen i at det er behov for ”enkle, men effektive, 
virkemidler” for å sikre gjennomføringen av intensjonen om integrasjon av kvinne- og 
kjønnsperspektiv, samt likebehandlingsperspektiv mer generelt. For dette formål nevnes 
tre mulige tiltak: et måltall for andelen kvinnelige forelesere; eksplisitt angivelse av 
likebehandlingsperspektivet i emnebeskrivelser og læringskrav hvor dette er relevant; 
fagfellevurdering av emnebeskrivelser, læringskrav og læremidler; samt at PMR har det 
overordnede ansvaret for gjennomføringen av tiltak. 
 
Avdelingen stiller seg tvilende til om disse foreslåtte tiltakene vil være tilstrekkelige til å 
sikre gjennomføringen av integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet ved denne 
studiereformen. Erfaringene gjort i etterkant av vedtakene i 2003, som presentert i Sørlies 
rapport, understreker problemene i å oversette generelle anbefalinger av typen ”hvor dette 
er relevant” til konkrete endringer i emnebeskrivelser, læringskrav, læremidler og 
undervisning. Behovet for klarhet og plassering av ansvar styrkes ytterligere dersom 
integreringen nå også skal omfatte ”videre pluralitets- og likebehandlingsperspektiv”; 
dersom innholdet ikke klargjøres ytterligere blir det utfordrende for faglærere å 
gjennomføre integreringen innen sine respektive fag. 
 
En sentral erfaring fra ”mainstreaming” av kjønnsperspektiv er at en rekke faktorer må 
være på plass for at slik integrering skal gjennomføres i praksis, inkl. klar plassering av 
ledelses- og fagansvar, prosedyrer for oppfølging, konkrete oppgaver, og kompetanse om 
temaet hos de ansvarlige. 
 
KVIBALD er av den oppfatning at følgende tiltak ville styrke gjennomføringen av 
intensjonen om integrering av de angitte perspektivene innenfor de obligatoriske fagene: 
 
For det første bør det avholdes en egen forelesning/ forelesningsrekke om kvinne- og 
kjønnsperspektiv og likebehandling på hver avdeling, slik det i sin tid ble foreslått i Bull 
og Hellums notat som ble utarbeidet på oppdrag av studieordningskomiteen. Dette tiltaket 



har, på grunn av manglende faglig ansvarsplassering, kun blitt gjennomført på annen 
avdeling. Denne forelesningen er meget godt mottatt av studentene, og er viktig for å vise 
hvordan kjønn/diskriminering gir perspektiver på tvers av de enkelte fagene på 
avdelingen. For å sikre gjennomføring bør det oppnevnes en ansvarlig lærer med 
overordnet koordineringsansvar og faglærere med ansvar for gjennomføring på hver 
enkelt avdeling. Faglærerne bør godskrives undervisningstimer og de bør innkalles til 
lærermøtene på de enkelte avdelinger, slik det allerede gjøres i 2. 
avdelingsundervisningen. Det bør på bakgrunn av forelesningsserien utarbeides en 
artikkelsamling som i sin tur bør vurderes som pensum i de ulike fagene. Det bør også 
vurderes å gi dette emnet egne vekttall. Emnet bør, på lik linje med andre emner, bringes 
opp i eksamensoppgavene med jevne mellomrom. Et proaktivt tiltak som en egen 
forelesningsserie og utarbeidelse av en artikkelsamling vil etter vår oppfatning kunne ha 
en ”spill over effekt” på de enkelte fagene. Dette vil også bidra til å sikre at integreringen 
i det enkelte fag ikke ene og alene er avhengig av den enkelte fagansvarliges interesse for 
og kunnskap om kjønn, diskriminering og likebehandling.  
 
Etter KVIBALDs oppfatning er fagfellevurdering av emnebeskrivelser, læringskrav og 
læremidler et hensiktsmessig virkemiddel for å integrere kunnskap om kjønn, 
diskriminering og likebehandling i obligatorisk pensum. Den foreslåtte 
fagfellevurderingen innebærer nettopp en erkjennelse av behovet for med jevne 
mellomrom å se hvert fag ”utenfra”. Det er viktig å sikre at det i fagfellevurderingen 
trekkes inn kompetanse, ikke bare fra angjeldende fag, men også fra kjønn, 
diskriminering og likebehandling. PMR bør som foreslått ha det overordnede ansvaret for 
gjennomføringen av et slikt tiltak, herunder sikre at kjønns-, diskriminerings og 
likestillingskompetanse direkte involveres i fagfellevurderingen. Likestillingsutvalget 
bør, i tråd med tidligere praksis, ha det faktiske gjennomføringsansvar. 
 
For det tredje bør det settes en tidsramme for når gjennomføringen skal følges opp 
gjennom en ny, bred evaluering av hvordan integreringen blir gjennomført i pensum og 
undervisning, og utpekes hvem som har ansvaret for at dette gjøres. 
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