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INTEGRASJON AV KVINNE-OG KJØNNSPERSPEKTIVET I DE 

OBLIGATORISKE FAG VED GJENNOMFØRINGEN AV NY 

STUDIEORDNING 
 

Notat av 18.03.03 til studiereformkomiteen 

Fra: Professor Hans Jacob Bull og professor Anne Hellum 

 

 

 

Vedrørende integrasjon av kvinne- og kjønnsperspektivet ved gjennomføring av 

ny studieordning vedtok fakultetsstyret 21. januar 2003 i delvedtak 4: 

 

”Fakultetsstyret viser til forslag om integrasjon av kvinne- og 

kjønnsperspektivet i obligatoriske fag (vedlegg 11) og ber komiteen vurdere 

dette nærmere i sitt videre arbeid.” 

 

Nedenfor har vi - for studiereformkomiteens nærmere vurdering - utarbeidet 

forslag til hvordan kvinne- og kjønnsperspektivet kan integreres og styrkes i de 

obligatoriske fagene under den nye studieordningen. Forslaget tar utgangspunkt 

i de forslag til fagbeskrivelse og læringskrav som hittil foreligger for de enkelte 

fag.   
 

Forslaget er i tråd med det internasjonale mainstreamingsprinsippet, som bl.a. 

nedfeller seg i Wien deklarasjonen om menneskerettighetene, EF-traktatens 

artikkel 3 og likestillingslovens § 1 a. Mainstreamingskravet  innebærer  at  

kjønnsmessige konsekvenser, som et ledd i oppfyllelsen av internasjonale 

forpliktelser om ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn, rutinemessig 

skal inngå som et ledd i saksforberedelse og beslutningsprosesser på alle 

områder og nivåer. Diskrimineringslæren slik den nedfeller seg i Norges 

internasjonale forpliktelser etter menneskerettighetene og EØS-retten og det 

menneskerettslige integritetsvernet er de mest sentrale rettslige redskapene i 

denne sammenheng. En utfordring ved gjennomføring av den nye 

studieordningen er å gi studentene en rettshistorisk, rettsteoretisk, 

rettssosiologisk og rettsdogmatisk forståelse av forholdet mellom diskriminering 

og likestilling med henblikk på å gjøre dem i stand til å foreta kjønnsmessige 

konsekvensanalyser innen ulike fagområder.  

 

Vårt forslag er videre utformet i tråd med fakultets likestillingspolitikk som går 

ut på å øke innslaget av kvinnelige forelesere og pensumlitteratur skrevet av 

kvinner. Det er i årenes løp bygget opp en omfattende kompetanse om forholdet 

mellom rett og kjønn innen en rekke fagområder. Vi foreslår at denne 

kunnskapsbasen, som i stor grad er utviklet av kvinner ved fakultetet, integreres 
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gjennom pensum og undervisning innen det enkelte fag så vel som gjennom en 

egen forelesningsserie om kjønn og rett til hver avdeling. 

 

Vi vil på denne bakgrunn foreslå følgende integrasjonstiltak: 

 

1) Innlemme kvinne- og kjønnsperspektivet med vekt på ikke-

diskrimineringslæren og prinsippet om individets integritetsvern i 

fagbeskrivelse, læringskrav og pensum i de obligatoriske fagene. Det 

legges opp til en to-trinnsprosess hvor hovedvekten i første fase legges på 

fag som er egnet til å gi en overordnet forståelse. 

 

2)  Innføre en obligatorisk forelesningsserie på inntil 4 timer ved hver av 

avdelingene. Forelesningsserien er tiltenkt en sammenbindende funksjon 

og samtidig illustrere sentrale prinsipper og begreper gjennom aktuelle 

emner innenfor og på tvers av de enkelte fagene. 

 

3)  Utarbeide et kompendium med artikler, elementer fra forelesningene, 

 doms- og materialsamling i løpet av 5 år 

  

 

1 avdeling 

Av fagene til 1. avdeling er det først og fremst i familie- og arveretten og i 

erstatningsretten at kvinne- og kjønnsperspektivet er fremtredende. For de 

øvrige fagenes vedkommende forutsetter vi at kjønns- og kvinneperspektivet 

best ivaretas gjennom en egen forelesningsserie (2-4 timer, obligatorisk 

fremmøte).  

 

Når det gjelder familie- og arverett, kan vi nøye oss med å vise til Tone 

Sverdrups forslag på vegne av faggruppen til læringskrav for fagene av 11. mars 

2003, som på en utmerket måte påpeker sentrale områder hvor kvinne- og 

kjønnsperspektivet kan/bør bringes inn og som vi fullt ut kan slutte oss til. 

 

I erstatningsretten er det først og fremst i utmålingsreglene at kvinne- og 

kjønnsperspektivet kommer frem. I Viggo Hagstrøms forslag på vegne av 

faggruppen til læringskrav i faget av 6. mars 2003 er det lagt opp til at 

utmålingsreglene tones ned i forhold til dagens læringskrav, og at fremstillingen 

av dem gjøres mer prinsipiell. Kvinne- og kjønnsperspektivet er ikke spesielt 

nevnt. Etter vår oppfatning vil det være gode muligheter for å ivareta både 

faggruppens og vårt utgangspunkt ved å trekke inn og legge vekt på regler med 

et klart kjønns- og kvinneperspektiv under behandlingen av utmålingsreglene, 

som f.eks. standarderstatning til barn, likestilling av lønnsarbeid og arbeid i 

hjemmet, tap av forsørger, fradrag for trygdeytelser mv. I dagens lærebok er alle 

disse reglene i og for seg behandlet, men som faggruppen bemerker kan det 
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være grunn å gjøre fremstillingen mer prinsipiell. I denne forbindelse er det også 

viktig å spisse til det kjønns- og kvinnerettslige perspektivet bedre enn hva som 

gjøres i dag. 

 

 

2 Avdeling 

Prinsippet om at det ikke skal diskrimineres på grunnlag av kjønn går på tvers av 

2 avdelingsfagene internasjonale menneskerettigheter, EØS-rett, folkerett, 

statsrett/konstitusjonell rett og forvaltningsrett. Vi foreslår at det med sikte på å 

integrere kvinne- og kjønnsperspektivet til 2 avdeling samlet sett avsettes 1 

studiepoeng til behandling av ikke-diskrimineringslærens innhold, omfang og 

gjennomføring i norsk rett i forhold til disse fagene. Vårt forslag til 

fagbeskrivelse og læringskrav for de enkelte fagene utgjør stort sett en 

samordning, videreføring og utdyping av de enkelte faglærernes beskrivelser. 

For å binde elementer fra de ulike fagene sammen foreslår vi en egen 

forelesningsserie på 2-4 timer. I tilknytning til forelesningsserien  bør det 

utarbeides en fagartikkel som kan inngå i pensum og brukes i undervisningen i 

de enkelte fagene. 

 

I internasjonale menneskerettigheter faller prinsippet om at det ikke er lov å 

diskriminere på grunnlag av kjønn inn under behandlingen av de generelle 

diskrimineringsspørsmål som fremheves i Jan E. Helgesens fagbeskrivelse. Vi 

går ut fra at kunnskap om kjønnsdiskrimineringsforbudets utvikling blir integrert 

i behandlingen av menneskerettighetenes historie, at kvinnekonvensjonens status 

i norsk rett blir innlemmet i behandlingen av rettskildespørsmålene og at 

kvinnekonvensjonens overvåkingsorgan CEDAW tas inn i behandlingen av i de 

institusjonelle spørsmålene.  

 

Kvinne- og kjønnsperspektivet inngår ikke Henrik Bulls forslag til 

fagbeskrivelse for EØS-retten. Forholdet mellom EØS-rettens og 

menneskerettighetenes bestemmelser om likestilling og forskjellsbehandling vil 

i tråd med forslag til fagbeskrivelse kunne medtas i behandlingen av det som 

særmerket EØS-retten i forhold til menneskerettighetene og folkeretten. 

 

Geir Ulfsteins fagbeskrivelse av folkeretten gå ikke inn på kvinne- og 

kjønnsperspektivet. Utviklingen av kvinners rettsbeskyttelse kan integreres i 

behandlingen av individenes anerkjennelse som folkerettssubjekter og medtas i 

læringskravene som omfatter individenes stilling i folkeretten. 

  

Kvinne- og kjønnsperspektivet er i Eivind Smiths forslag til fagbeskrivelse for 

statsforfatningsretten konsentrert om stemmeretten. Etter vår oppfatning bør 

kjønnsdiskrimineringsforbudet gis en noe bredere behandling i statsretten. Det 

henger sammen med fagets kobling mellom det internasjonale 
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menneskerettighetsvernet mot diskriminering, individets diskrimineringsvern 

etter grunnlov og nasjonal lovgivning. Vi foreslår på denne bakgrunn at kvinne- 

og kjønnsdiskrimineringsprinsippet integreres i to av de foreslåtte 

læringskravene: 

- Forholdet mellom grunnlovsvern og vern etter internasjonale konvensjoner 

som er gjort til norsk rett. Etter vår oppfatning bør statsforfatningsretten med 

referanse til så vel FNs kvinnekonvensjonen (vil inngå som en del av norsk rett 

når den nye studieordningen trer i kraft) som EMK, ØSK og SP ta opp 

kjønnsdiskrimineringsprinsippets grunnlovsmessige status etter norsk rett. 

- Grunnlovens bestemmelser om vern av individer og minoriteter. Vi mener det 

bør vurderes å ta forholdet mellom prinsippet om at det ikke skal diskrimineres 

på grunnlag av kjønn, beskyttelse av religionsfrihet og retten til kultur inngå i 

statsretten. 

 

I Eriks Boes forslag til fagbeskrivelse og læringskrav for forvaltningsretten 

slutter vi oss til forslaget om å integrere kvinne- og kjønnsperspektivet under 

behandling av reglene om saklige hensyn og likebehandling. Etter vår 

oppfatning bør det også vurderes å utdype de overordnede forvaltningsrettlige 

hensynene medbestemmelse og medinnflytelse i forhold til 

kvinnekonvensjonens og likestillingslovens bestemmelser om 

kvinnerepresentasjon i offentlige utvalg, styrer og råd. 

 

Kvinne- og kjønnsperspektivet er systematisk innarbeidet i Asbjørn Kjønstads 

forslag til fagbeskrivelse og læringskrav til velferdsretten. Temaer som rett til 

sykepenger, uførepensjon og stønad til enslige forsørgere er egnet til å skape 

forståelse for samspillet mellom trygdelovgivningen og en virkelighet hvor 

kvinner og menn innretter seg ulikt i forhold til arbeidsliv og omsorgsoppgaver. 

Vi mener at velferdsretten, på samme måte som den generelle forvaltningsretten, 

bør ta opp kravet til ikke-diskriminering og likebehandling. 

 

Det er per i dag ikke utarbeidet forslag til læringskrav for exfac. Vår kommentar 

tar derfor utgangspunkt i exfac i sin tidligere form hvor forholdet mellom rett og 

kjønn har blitt behandlet innen rammen den generelle likhets- og 

rettferdighetsproblematikken. Denne vinklingen har etter vår oppfatning vært 

godt egnet til å gi studentene en forståelse av sammenhengen mellom den 

menneskerettslige diskrimineringslære og rettsfilosofiens grunnleggende frihets- 

og rettsferdighetsprinsipper. Forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn har på 

samme måte som klasse og rase inngått i behandlingen av forholdet mellom 

formell og reell rett. Denne tilnærmingen bør etter vår oppfatning videreføres i 

fagbeskrivelse og læringskrav for exfac evt. med referanse til de utfordringer 

kulturelt mangfold og rettslig pluralisme representerer i dagens samfunn.  
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3 Avdeling 

Bortsett fra i rettshistorie, synes det mindre hensiktsmessig å forsøke å utdype 

det kjønns- og kvinnerettslige perspektivet, selv om det nok både i avtalerett, 

kontraktsrett og tredjemannsvern er mulig å finne gode enkeltemner (i 

avtalerett/kontraktsrett f.eks. avtaler mellom ektefeller). Det synes mer fornuftig 

å gripe fatt i slike emner i den obligatoriske forelesningsserien (2-4 timer) med 

sikte på integrasjon i fagene på lang sikt. 

 

Rettshistorien egner seg til utdyping og konkretisering av diskrimineringslærens 

utvikling med sikte på kvinners rettsstilling innenfor internasjonal og norsk rett. 

Det foreligger per i dag ikke forslag til fagbeskrivelse for rettshistorien. Vi er 

kjent med og slutter oss til Dag Michalsens planer om å ta reglene om kvinners 

rettslige kapasitet på kontraktsrettens område inn i sin nye bok. 

 

 

4. Avdeling 

Frederik Zimmer uttaler i brev til 5-årskomiteen av 10. mars at kvinne- og 

kjønnsperspektivet i skatteretten først og fremst ivaretas i forbindelse med 

familebeskatningen med henblikk på likhet på individ- og parnivå. Vi slutter oss 

til dette.  

 

Det foreligger per i dag ikke forslag til fagbeskrivelse for rettskildelæren. Vi 

viser til det som er skrevet foran om internasjonale menneskerettigheter og 

statsrett og forutsetter at det finner sted en samordning mellom disse fagene når 

det gjelder kvinnekonvensjonens rettskildemessige status i norsk rett. 

 

I forhold til de øvrige 4 avdelingsfagene synes det hensiktsmessig å utvikle 

kvinne- og kjønnsperspektivet i forhold til det menneskerettslige 

integritetsvernet. Strafferetten og straffeprosessen er etter vår oppfatning egnet 

til å illustrere et generelt trekk ved menneskerettighetsutviklingen som inngår i 

Jan E. Helgesens fagbeskrivelse for internasjonale menneskerettigheter: ”..det 

tradisjonelle perspektivet, at menneskerettighetene dreier seg om forholdet 

mellom stat og individ, blir for snevert. Også forholdet mellom individer må 

drøftes i menneskerettslige perspektiv.” Utviklingen av det strafferettslige vernet 

i forhold til vold og mishandling i hjemmet er etter vår oppfatning et tema som 

er særlig egnet til å belyse dette trekk ved rettsutviklingen.1 Det samme gjelder 

offerets stilling i straffeprosessen. Disse temaene egner seg for behandling 

gjennom en egen 2-4 timers forelesningsserie om kvinne- og kjønnsperspektivet 

til 4 avdeling og videre bearbeiding med sikte på pensumartikler. 

 

                                                 
1 Vi vil i denne sammenheng påpeke at svakheter ved rettstilstanden på dette området var blant CEDAW 

komiteens hovedankepunkter da Norges 6 behandling omgjennomføring av kvinnekonvensjonen i norsk rett ble 

behandlet i FN 31. januar i år. CEDAW/c/2003/CRP.3/Add.2/Rev.1 
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I notat fra Ståle Eskeland og Ulf Stridbeck til 5-årskomiteen av 11 mars trekkes 

voldtektsbestemmelsen (strl. § 192) inn som velegnet til å bringe et 

kjønnsperspektiv inn i strafferetten. Vi er i og for seg enig i dette men mener 

kvinne- og kjønnsperspektivet innen strafferetten, på samme måte som de andre 

obligatoriske fagene, bør søke å knytte an til den generelle 

menneskerettighetsproblematikken. I forhold til fagbeskrivelsen vil vi, i tråd 

med det som er skrevet ovenfor, forslå at vern mot vold i hjemmet integreres i 

behandlingen av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i 

rettssikkerhetssammenheng og tilsvarende i læringskravene som omfatter 

grunnleggende hensyn i en rettstat. 

 

Av de temaer som omfattes av forslag til fagbeskrivelse for straffeprosessen er 

fornærmedes innflytelse på spørsmålet om offentlig påtale, foreldelse av 

påtaleretten og de øvrige virkninger av å være fornærmet det tema som har 

klarest relevans i et kvinne- og kjønnsperspektiv. Det foreligger allerede en 

omfattende litteratur om dette emnet. På denne bakgrunn mener vi dette temaet 

bør gis større plass i fagbeskrivelse, læringskrav og pensumlitteratur.  

 

 

 

 

 


