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Navn på
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Bokmål: Årsstudium i likestilling og kjønn
Nynorsk: Årsstudium i likestilling og kjønn
Engelsk: Equality and Gender – 1 Year Study

Oppnådd grad

Ingen.

Målgruppe

Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å lære å forstå
omverdenen ut i fra et kjønnsperspektiv. Årsstudiet vil gi studentene
innsikt i betydningen av kjønn i ulike sosiale, politiske, økonomiske og
kulturelle sammenhenger på tvers av fag
I tillegg må søker tilfredsstille opptakskravet. Se eget avsnitt.

Opptakskrav,
Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunn- Anbefalt forkunnskapskrav for realkompetanse: engelsk og 5-årig
skaper
relevant yrkeserfaring.
Læringsutbyttebeskrivelse

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten har kunnskap om
•
•

•

likestillingsutfordringene som kvinner og menn, familieliv og
arbeidsliv står overfor i dag.
kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, teoretiske perspektiver
knyttet til kjønn, likestilling og feminisme, samt en oversikt over
sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og
kjønnsforskning.
hvordan kjønn og kjønnsrelevante problemstillinger tas opp i
forskningen metodisk, teoretisk og empirisk.

Ferdigheter
Kandidaten kan
•
•
•

mestre arbeidsmessige utfordringer relatert til likestilling og
kjønn.
diskutere og formidle temaer innen likestillings- og
kjønnsforskning både skriftlig og muntlig.
analysere situasjoner og tekster i et likestillings- og
kjønnsperspektiv.

Generell kompetanse
Kandidaten har
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kompetanse innenfor likestillings- og kjønnsspørsmål, slik de kommer
til uttrykk innen ulike samfunnsmessige sammenhenger.
Faglig innhold og
beskrivelse av
studiet

Studiet legger vekt på forholdet mellom kjønnene, kjønnsidentiteter,
likestilling mellom kjønnene, samt andre dagsaktuelle og historiske,
kulturelle og samfunnsmessige spørsmål knyttet til kjønn.
Spørsmål om kjønn er midt i den offentlige debatten, det gis nye
språklige, kulturelle og samfunnsmessige uttrykk, og litteratur, kunst og
forskning reiser spørsmål om gjengse oppfatninger om kjønn i
samfunnet. At kjønnsroller ikke trenger å være slik de er i dag viser seg i
historie og i studiet av forskjellige kulturer.
Norge har et av Europas mest kjønnssegregerte arbeidsmarkeder. Det
er stort sett menn som bestemmer i store børsnoterte selskaper.
Fremdeles eksisterer store lønns- og pensjonsforskjeller mellom
kvinner og menn. Kvinner er i mindretall i de aller fleste
nasjonalforsamlinger. Blant de fattigste i verden er det fleste kvinner.
Mennesker som ikke identifiserer seg som kvinne eller mann, som
nekter å passe inn i det herskende to-kjønns-modellen og det
heteronormative samfunnet, opplever ofte store vanskeligheter.
Seksuell trakassering og seksualisert vold finnes overalt. Kvinner og
menn behandles forskjellig om de er barn eller voksne, friske eller syke,
svarte eller hvite. Kort sagt: Det er fremdeles en urettferdig kultur som
legger premissene for alle deler av samfunnet. Det har derfor store og
spennende utfordringer som krever kjønnskompetanse.
Spørsmål om kjønn gis nye språklige, kulturelle og samfunnsmessige
uttrykk, og litteratur, kunst og forskning reiser spørsmål om gjengse
oppfatninger av kjønn i samfunnet. Historiske studier og studier av
forskjellige kulturer viser at kjønnsidentitet, -relasjoner og -uttrykk ikke
trenger å være slik de er i dag.
Årsstudiet består av obligatoriske og valgfrie emner. Blant de
obligatoriske emnene er temaer innen feministisk filosofi og andre
tema der likestillings- og kjønnsperspektiver står sentralt, som for
eksempel litteratur, familie- og hverdagsliv, arbeidsforhold, politikk,
musikk og film. De valgfrie emnene vil variere fra år til år, avhengig av
ressurssituasjonen på de enkelt involverte institutter.
Årsstudiet i likestilling og kjønn er organisert i seks emner på 10 stp.
hver. Fire emner er obligatoriske og to emner er valgfrie.
Følgende emner er obligatoriske:
•
•
•
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HIF-1300 Likestilling
HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier
FIL-1023 Feministisk filosofi

•

SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: kjønn, etnisitet og klasse

De resterende 20 studiepoengene i årsstudiet er valgfrie emner.
Studentene har selv ansvar for å finne valgemner basert på hvert
semesters emnetilbud. Mulige valgemner kan være:
•
•

HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene
SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn

Nærmere informasjon om hvilke emner som tilbys hvilket semester
finnes i UiTs emnekatalog på nett.
Tabell: oppbygging
av studieprogram

Undervisnings-,
lærings- og
vurderingsformer

Semester

10 studiepoeng

1.
semester
(høst)

HIF-1300
Likestilling

2.
semester
(vår)

HIF-2160
Tverrfaglige
kjønnsstudier

10 studiepoeng

10
studiepoeng
SOS-1009 Ulikhet Valgfritt emne
og rettferdighet:
kjønn, etnisitet
og klasse
FIL-1023
Valgfritt emne
Feministisk
filosofi

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig
eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike
eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer
kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i
både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er
nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.
Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og
godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og
arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.
Studentene oppfordres til selv å organisere studiegrupper (kollokvier)
der en drøfter pensum og innholdet av forelesningene og seminarene.
Organisering av slike grupper kan gjerne skje i samråd med foreleser
som vil kunne bidra med tilrettelegging og veiledning.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra
A-E, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F.
Årsstudiet i likestilling og kjønn passer i mange samfunnsvitenskapelige
og humanistiske fag. Studiet kan også anvendes som etter- og
videreutdanning innen ulike yrker, for eksempel læreryrket, helse- og
omsorgsyrket, samt andre yrker innen offentlig og privat sektor.

Relevans
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Arbeidsomfang

Arbeidsomfang per studieår tilsvarer 1500 - 1800 arbeidstimer (i
samsvar med ECTS). Det innebærer at for å nå læringsmålene, må
studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert
forelesninger, kollokvier og selvstudier.

Undervisnings- og
eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Enkelte forelesninger kan
også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet
skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Administrativt
ansvarlig og faglig
ansvarlig

Det administrative ansvaret for årsstudiet i likestilling og kjønn ligger
hos Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Det
faglige ansvaret for årsstudiet i likestilling og kjønn ligger hos Senter for
kvinne- og kjønnsforskning.

Kvalitetssikring

Årsstudiet evalueres årlig. Emnene som inngår i årsstudiet evalueres
minimum en gang i løpet av en 3-årig programperioden.
Emneevaluering består av studenters og faglæreres evaluering.
Evalueringen kan skje enten som dialogbasert evaluering eller skriftlig
ved bruk av anonymiserte evalueringsskjema.
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