
STK: Strategi 2030 

Denne strategien er en adapsjon fra, og tillegg til, UiO: strategi 2030. 

UiO skal: 

- Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

- Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

- Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

- Være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 

STKs formål: 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et universitetssenter som har som overordnet formål å 

drive tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet, samt å stimulere til 

kjønnsforskning ved universitetets grunnenheter. 

Senteret skal være utadvendt, medvirke aktivt til å utvikle tverrfaglige arenaer og nettverk, og søke 

kontakt og samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og med myndigheter og 

samfunnsinstitusjoner for øvrig. 

Senteret skal kunne drive undervisning på alle nivåer, og etter nærmere avtale levere enkeltemner eller 

større emnegrupper til studieprogrammer under samarbeidende fakulteter. Senteret skal ha et særlig 

ansvar for å fremme kvalitativt god forskerutdanning innenfor sitt fagområde. 

Kjønns- og likestillingsforskning ved STK kjennetegnes av tverrfaglighet, metodisk og teoretisk mangfold. 

STK har ikke som mål å entydig definere hva kjønnsforskning er, men bidra til at ulike syn møtes i 

konstruktiv og lyttende debatt og hvor det skal være åpenhet for ulike perspektiver.  

Ved starten av strategiperioden ser vi at spørsmål knyttet til kjønn, feminisme og likestilling er 

omdreiningspunkt for mange viktige diskusjoner både i og utenfor akademia. Spørsmål knyttet til 

kjønnsbalanse og likestilling er blitt en stadig mer integrert del av politikkutforming nasjonalt og 

internasjonalt. Samtidig er det også et felt som i økende grad er under press. I denne situasjonen er 

utvikling, undervisning og formidling av ulike forsknings- og kunnskapsbaserte forståelser av kjønn 

viktigere enn på lenge. STK vil bidra til å forvalte og videreutvikle kjønnsforskning som et bredt og 

sammensatt forskningsfelt som undersøker den historiske bakgrunnen for dagens forståelser av kjønn 

og likestilling; utfordreretablerte tenkemåter, og gir økt innsikt i kjønnsnormer og kjønnsrelasjoner i 

ulike kontekster. Ved å synliggjøre denne forskningen i offentligheten, kan kjønnsforskningen bidra til å 

styrke demokrati og mangfold. Dette vil kunne bygge tillit og legitimere kjønnsforskningens 

samfunnsmessige rolle.  

Spørsmål knyttet til, og kunnskap om, likestilling, demokratisering og ulikhet er kjønnsforskningens 

hovedemne, både teoretisk, empirisk og metodisk. Kjønnsforskningen har dermed et særlig potensial for 

å bidra til et mer bærekraftig samfunn i bred forstand. Forskningsfeltet har også lang tradisjon for å 

problematisere menneskets relasjon til naturen, både innenfor vitenskapen og i samfunn og kultur mer 

generelt.  Feministiske teorier og metoder kan bidra til økt evne til kritisk tenkning. Ved å styrke dette 

potensialet gjennom vår undervisning og forskning, vil STK utvikle sine studenter til kunnskapsrike, 



selvstendig og reflekterende samfunnsborgere som kan spille en viktig rolle i utformingen av mer 

bærekraftige samfunn. 

STK skal bidra til å muliggjøre og synliggjøre betydningen av teoretisk og metodisk mangfold i akademia.  

Ideen om å jobbe på tvers av faggrenser som en nødvendighet for å gripe komplekse problemstillinger 

og løse kunnskapsutfordringer er selve grunnlaget for tverrfaglig kjønnsforskning. «Paraplymodellen» 

som bretter ut og slår sammen tematiske områder i tråd med kompetansen ved senteret og 

samfunnsutfordringer er en formålstjenlig tilnærming.  

STK vil styrke og videreutvikle sin tverrfaglige kompetanse i møte med samfunnsutfordringer knyttet til 

områder som miljø og klimatrussel, etikk, helse- og velferdsutfordringer, polarisering og 

demokratibygging, kunnskapsproduksjon, migrasjon og krig, dominans, eksklusjon og ulikhet. Kjønn er 

en sentral dimensjon ved alle disse utfordringene.  

STK vil holde på sin egenart og sine faglige fortrinn, og videreføre en prosjekt- og emneportefølje som 

ivaretar dette. Samtidig er vår portefølje under kontinuerlig revidering og fornyelse i møte med nye 

samfunnsutfordringer og finansieringsmuligheter.  STK er imidlertid en enhet med en liten fast 

forskerstab, og muligheter som dukker opp lar seg derfor ikke alltid realisere.  

 

 

 

  



STK skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 

Mål: 

 STK skal utvikle forskningsmiljøet, delta i samarbeid med andre miljø og bidra til å dyrke 

fremragende forskning 

 STK skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid 

 STK skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle 

forskertalenter for akademia 

 STK skal bidra til et intensivert arbeid med forskningsetikk og forskningsintegritet på UiO 

STK skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

Mål: 

 STK skal bidra til å gjøre UiO til en fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert 

undervisning på høyt internasjonalt nivå 

 STK skal utdanne studenter som setter sine fag inn i en større politisk kontekst, bidrar til en bred 

forståelse av bærekraftig utvikling og det grønne skiftet 

 STK skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studenters bevissthet 

om egen kompetanse 

 STK skal utvikle og fornye studiene og svare på samfunnets behov for tverrfaglig kunnskap 

 STK skal legge til rette for at studenter tar del i utforskende og nyskapende læring som 

motiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre 

 STK skal utforske mulighetene for å tilby forskningsbasert og fleksibel etter- og videreutdanning 

STK skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 

Mål: 

 STK skal bidra til at UiO fremmer bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling 

 STK skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være til stede der viktige 

diskusjoner relevant for kjønnsforskning foregår 

 STK skal ha samfunnsrelevant formidling som er synlig og tilgjengelig 

STK skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 

Mål: 

 STK skal være et sted for nytenkning, kreative og gode idéer 

 STK skal arbeide systematisk for å skape et trygt, tverrfaglig og godt arbeids- og læringsmiljø, 

større mangfold i studenter og ansattes kjønn og bakgrunn og en inkluderende kultur for 

studenter og ansatte 

 STK skal bidra til nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer med effektiv utnyttelse 

av digitale ressurser på UiO 

 STK skal gi ansatte og studenter muligheter for faglig utvikling, og muligheter til å møte 

endringer i teknologi, samfunn og arbeidsliv 

 STK skal bidra til at UiO reduserer sitt klimafotavtrykk og legge til rette for at ansatte og 

studenter tar miljøbevisste valg 


