Årsrapport 2018
Nettverk for kjønnsforskning, UiS

Nettverk for kjønnsforskning har som hovedoppgave å drive med forskning, undervisning
og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning på UiS
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NETTVERK FOR KJØNNSFORSKNING – 2018
Nøkkelinformasjon
Ansatte:

Faste stillinger:
 Professor: Lene Myong
 Førsteamanuensis: Ingvil Hellstrand
 Førsteamanuensis: Elisabeth Lund Engebretsen
(oppstart 15. juni 2018)
Rekrutteringsstillinger:
 PhD-stilling: Mathias Klitgård (oppstart 1. desember
2018)
Øvrige stillinger:
 Koordinator (50%): Kristine Gilje

Styret i Nettverk for
kjønnsforskning

Medlemmer ved årets utgang:
Håvard Hansen, styreleder, UiS/SV
Beatrice Halsaa, UiO
Britt S. Hanssen, UiS/SUS
Marte Handal, UiS/UH
Oluf Langhelle, UiS/SV
Anders Tranberg, UiS/TN
Vararepresentanter:
Åse Vagli, UiS/SV
Brita Strand Rangnes, UiS/UH
Administrasjon/sekretariat:
Lene Myong, faglig leder
Ingvil Hellstrand, studieprogramsleder
Kristine Gilje, koordinator

Basisbevilgning fra SVfakultetet

2 711 151 NOK

Tildeling til Forskernettverket
for kjønnsforskning

120 000 NOK

Individuell tildeling av
forskningsmidler

Lene Myong ble tildelt 120.000 i Kvalifiseringsstipend – for
yngre fremragende forsker 2018-2019. Bevillingsgiver: UiS

Forskning (se side 10 for en
oversikt over de enkelte
forskningsprosjekter og liste

I 2018 har ansatte i Nettverket publisert 3 vitenskapelige
tidsskriftsartikler, 3 bok-kapitler, 1 bokanmeldelse og 1
innledning til særnummer. Videre har vi bidratt med til sammen
14 mediebidrag.
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over poenggivende
publiseringer)

Nettverkets ansatte har til sammen produsert 4,4
publikasjonspoeng i 2018.
Vi har deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser og
seminarer med totalt 17 presentasjoner, paneler og bidrag.
Blant disse teller vi 1 keynote og 4 invited speaker. Vi har også
bidratt med 6 populærvitenskapelige foredrag, og 2
formidlingsbidrag knyttet til kunstfeltet.
Videre har vi vært vertskap for 2 nordiske workshops høsten
2018, og vært med-arrangør av konferansen Race in
Contemporary Denmark, som fant sted i Aalborg, Danmark i
januar 2018.

Undervisning

Vår 2018
- Kjønn, kultur og samfunn (GEN310/GEN340/GEN540):
Totalt 48 studenter avla eksamen (35 på bachelornivå
og 13 på masternivå
- A posthuman era? (GEN350/GEN550)
Totalt 26 studenter avla eksamen (6 på bachelornivå, og
20 på masternivå)
- Intersectionality (GEN360/GEN560):
Totalt 30 studenter avla eksamen (19 på bachelornivå,
og 11 på masternivå)
Høst 2018
- Nordic models for gender equality and welfare
(GEN330/GEN530):
Totalt 35 studenter avla eksamen (15 på bachelornivå,
og 20 på masternivå)

Deltagelse i råd, utvalg,
bestyrelser, etc.



Nettverk for kjønnsforskning, representert ved Lene
Myong, har hatt nestlederrolle for det nasjonale
fagorgan i kjønnsforskning i perioden 2017-18. Fra
1.1.2019 overtar Lene Myong som leder av fagorganet
(2019-2020)



Lene Myong er medlem av doktorgradsutvalget for det
Samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS (fra 1. mai
2016).



Elisabeth Lund Engebretsen er medlem av styret for
Nasjonal forskerskole i kjønnsforskning 2018-2019. Fra
oktober 2018 har hun fungert som styreleder for
forskerskolen.
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Doktorgradsarbeid: veiledning,
PhD-kurs, opponent og
bedømmelsesarbeid

Redaktørarbeid

Kurs og faglig oppkvalifisering



Ingvil Hellstrand er valgt inn i fakultetsstyret for Det
samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 2017-2021.



Ingvil Hellstrand oppnevnt som hovedveileder for
Mathias Klitgårds doktorgradsprosjekt ved Nettverk for
kjønnsforskning (2018-2022)



Elisabeth Lund Engebretsen er biveileder for Andreas
Ihlang Berg: Same-sex marriage: A question of
assimilation or equality through the right of difference.
Faculty of Theology, University of Oslo



Elisabeth Lund Engebretsen er biveileder for Silje
Mathisen: Queer Citizenship: Participatory action
research with underprivileged LGBTQ youth in Ho Chi
Minh City, Vietnam, Department of Geography, NTNU Norwegian University of Science and Technology



Lene Myong har avsluttet biveiledning for Mira
Skadegård, Aalborg Universitet København, og Jin Hui
Liu, Aalborg Universitet København (begge har
disputert i 2018)



Elisabeth Lund Engebretsen har undervist på PhD-kurs
Queer/ing kinship, University of Helsinki, Finland, 3-4
desember 2018 (5 ETCS)



Lene Myong har vært medlem av faglig komité for
bedømmelse av Helle Riis Bachs ph.d.-avhandling ved
Roskilde Universitet (forventet forsvar i 2019)



Ingvil Hellstrand var medredaktør for særnummeret
«Promises of Monsters» i tidsskriftet Somatechnics
(2/2018).



Elisabeth Lund Engebretsen sitter i redaksjonsrådet til
bokserien Theorizing Ethnography: Concept, context
critique (Routledge), og til tidsskriftene Lambda Nordica
og Cambridge Journal of Anthropology. Hun satt
dessuten i redaksjonsrådet til Tidsskrift for
Kjønnsforskning i perioden 2016-2018.



Ingvil Hellstrand sitter i redaksjonsrådet for tidsskriftet
Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy
Research




Lene Myong, veilederkurs, UiS (vår 2018)
Elisabeth Lund Engebretsen, NyTI (høst 2018)
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Oppsummering
Nettverk for kjønnsforskning (NFK) er en enhet ved Universitetet i Stavanger (UiS) med mandat til å
drive forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning. Nettverket er en egen
budsjettenhet og finansieres gjennom en grunnbevilgning fra SV-fakultetet, i tillegg til ekstern
finansiering. Nettverket er representert i det nasjonale fagorgan for kjønnsforskning, og vår virksomhet
baserer seg på kjønnsforskningens dobbeltstrategi: Å utvikle kjønnsperspektiver innen ulike fagfelt ved
UiS og å utvikle kjønnsforskningen som eget spesialisert felt.
Overordnet sett har 2018 vært et travelt og spennende år med et høyt aktivitetsnivå. Utover det
daglige arbeidet med Nettverkets kjerneaktiviteter, forskning og undervisning, har ledelsen særlig
prioritert følgende oppgaver:


Ansettelse av ny førsteamanuensis og ny stipendiat i kjønnsforskning.



Opprettholde forskningskvalitet og produsere forskningsresultatet.



Bygge opp og styrke tverrvitenskapelige og tverrnasjonale forskningsnettverk, inkludert
Forskernettverket for kjønnsforskning ved UiS



Sikre ekstern finansiering.



Videreutvikle vår voksende studieportefølje, og legge til rette for fordypningsmulighet i
kjønnsstudier (minor)



Få avklart Nettverkets plassering ved SV-fakultetet.



Videreutvikle forskningssamarbeid rundt tematikken kjønn, omsorg og velferdsteknologi med
forskere

i

Forskernettverket

og

programområdet

Helsevitenskapelige fakultet).

5

for

profesjonelle

relasjoner

(Det

1. Organisasjon
STABEN


Faglig leder (100%) Lene Myong



Undervisningsleder (100%) Ingvil Hellstrand



Førsteamanuensis (100%) Elisabeth Lund Engebretsen



Stipendiat (100%) Mathias Klitgård



Administrasjonskoordinator (50%) Kristine Gilje - finansieres av SV-fakultetet

LEDELSEN
I 2018 har ledelsen arbeidet målrettet med:
-

rekruttering og ansettelse av førsteamanuensis og PhD-stipendiat i kjønnsforskning.

-

sikre ekstern forskningsfinansiering, blant annet i regi av det bredere Forskernettverk for
kjønnsforskning ved UiS.

-

produsere forskningsresultater av høy kvalitet og delta aktivt i de forskningsprosjekter som
Nettverket er tilknyttet.

-

utvikle undervisningsporteføljen og styrke undervisningssamarbeidet på tvers av institutter og
programmer ved UiS.

STYRET
Styret er NFK sitt øverste organ og har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og
strategier innenfor rammer gitt gjennom overordnede planer og strategier ved UiS. Styret har hatt 2
møter i 2018, hvorav et var et styreseminar over en halv dag.
Også i 2018 har Nettverkets personalmessige og økonomiske situasjon vært en prioritering for styret.
Styret har oppfordret fakultetsledelsen til å avklare denne situasjonen.
Styret har sammen med ledelsen også hatt grundige drøftelser av undervisningsporteføljen til
Nettverket, og det er enighet om å høste erfaringer fra de to nye emnene, som ble tilbudt første gang
i studieåret 2017/18.
Følgende medlemmer har gått ut av styret i 2018: Lise Langåker (HVL). Styreleder Håvard Hansen er
gått ut av styret ved utgangen av 2018. Ny styreleder blir Morten Tønnessen, som tiltrer som prodekan
ved SV-fakultetet i januar 2019.
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ORGANISERING
Nettverket har hatt en tett tilknytning til Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS), og de vitenskapelig
ansatte har vært formelt ansatt ved IMS. På bakgrunn av drøftelser med SV-fakultetet og med et ønske
om å styrke Nettverkets fakultetsovergripende arbeid, ble Nettverket pr. 1. april 2018 plassert direkte
under fakultetsledelsen. Denne endring innebærer, at dekan Gro Ellen Mathisen har personalansvar
for de vitenskapelig ansatte. Den daglige ledelse er delegert til faglig leder, Lene Myong, som også har
ansvar for Nettverkets budsjett og overordnede økonomi.

ANSETTELSER
Nettverket har ferdigstilt to ansettelsesprosesser i 2018. I mars 2018 takket Elisabeth Lund
Engebretsen ja til stilling som førsteamanuensis i kjønnsforskning, som ble utlyst i 2017, og hun
tiltrådte stillingen den 15. juni 2018. I mai 2018 utlyste Nettverket en stipendiatstilling innenfor den
posthumane vending. Ved søknadsfristens utløp den 18. juni 2018 var kommet inn 23 søknader. Den
faglige bedømmelseskomite bestod av førsteamanuensis Ingvil Hellstrand (leder) og førsteamanuensis
Morten Tønnessen (UiS). Intervjuer til stillingen ble gjennomført i august 2018, og Mathias Klitgård
tiltrådte stillingen 1. desember samme år. Intervjukomiteen besto av Elisabeth Lund Engebretsen,
Ingvil Hellstrand og Lene Myong (leder).

Utover egne ansettelser, har Nettverkets ansatte bidratt i en rekke faglige bedømmelseskomiteer i
2018. Ingvil Hellstrand har vært leder av faglig komité for ansettelse av PhD-stipendiat ved IMS, UiS
(vår 2018), og medlem av faglig komité for ansettelse av PhD-stipendiat tverrfaglig kjønnsforskning ved
STK, UiO (høst 2018) og av faglig komité for ansettelse av førsteamanuensis i kjønn, likestilling og
mangfold (vikariat) ved NTNU (høst 2018).

LOKALISERING
I 2018 flyttet Nettverk ut av Elise-Ottesen-Jensen Hus, 3. etasje, hvor vi har vært samlokalisert med
IMS de siste årene. Sommeren 2018 flyttet vi til Ellen og Aksel Lunds hus, og er nå lokalisert i første
etasje sammen med fakultetsadministrasjonen. Relokaliseringen avspeiler dermed Nettverkets nye
organisatoriske plassering under SV-fakultetet. Relokaliseringen muliggjør også at Nettverket, som er
i vekst, kan forbli i et samlet kontormiljø.
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2. Forskning
Det er en prioritet for Nettverket å opprettholde en sterk forskningsprofil gjennom å utvikle og inngå
i forskjellige former for forskningsprosjekter med kjønnsperspektiv. Det satses særlig på å utvikle
forskningsprosjekter som legger seg opp mot temaer som velferdsstaten, interseksjonalitet, det
posthumane, klima og miljø, migrasjon, feministisk pedagogikk og strukturell (u)likhet i en globalisert
verden. Disse satsningsområdene avspeiler de pågående og kommende forskningsprosjektene som
Nettverket inngår i. I tillegg peker de frem og ut mot fagmiljøer og utdannelser ved UiS som Nettverket
ønsker sterkere eller fortsatt samarbeid med. Nettverket betrakter derutover undervisning som et eget
satsningsområde og en kjerneaktivitet som er tett forbundet til Nettverkets forskningsaktiviteter.

FORSKNINGSBEVILLINGER OG SØKNADER I 2018
SV-fakultetet har en målsetning om ekstern finansiering på 44,080 NOK pr. UFF-stilling i 2020. I 2018
har Nettverket hatt en inntjening på 66,411 NOK pr. UFF-stilling og oppnådd 438,722 NOK i
nettverksbevillinger. Nettverket arbeider likevel kontinuerlig med å sikre en høy andel av ekstern
finansiering. I 2018 oppnådde prosjektet En nordisk queer-revolution: Formeringen av homofil, queer,
och transaktivism i Danmark, Norge och Sverige 1948–2018 bevilling fra det svenske Vetenskapsrådet.
Elisabeth Lund Engebretsen fra Nettverket inngår som seniorforsker i prosjektet, som ledes av Jens
Rydström fra Lunds Universitet. I kjølvannet av denne tildelingen, søkte Nettverket om å få tildelt en
av SV-fakultetets KD-finansierte stipendiatstillinger som kan inngår i dette prosjektet under veiledning
av Elisabeth Lund Engebretsen, og fikk tilslag. Dette betyr en ytterligere styrking av denne
forskningssatsningen fremover.

Våren 2018 fikk Ingvil Hellstrand tilslag fra Nordisk Kulturkontakt for prosjektet Monsters, Myth and
Media, en ett-årig prosjektstøtte for å bygge opp og styrke forskningsplattformen The Monster
Network, hvor hun er en sentral aktør. På samme tidspunkt fikk Elisabeth Lund Engebretsen tilslag på
prosjektet Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through
the prism of identity politics fra Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences
(NOS-HS) og midler fra Nordisk Ministerråds likestillingsfond. Prosjektet fikk støtte for to år fra begge
fond, og ble med Elisabeth på flyttelasset til UiS sommeren 2018. Begge disse prosjektene hadde
oppstart i november 2018, markert henholdsvis med workshopene Haunted Humanity og Democratic
participation in society - How to live together?
Utover disse innvilgede prosjektene, har Nettverkets forskere bidratt til innsendingen av fem større
forskningssøknader i 2018. Forskningssamarbeidet med Det Helsevitenskapelige fakultet og
programrådet for profesjonelle relasjoner resulterte i innsending av prosjektet «Critical Care Ethics for
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Contemporary Tecchnology-Mediated Care Practices: Between Quality and New Demands for
Efficiency» (QUALITECH) til forskningsrådets HELSEVEL-program i april 2018. Dette var andre gangs
innsending, og prosjektet fikk gode tilbakemeldinger, men ikke finansiering. Videre inngår flere av
Nettverkets forskere i prosjektet Læring, kunnskapsproduksjon og makt, sammen med institutt for
lærerutdanning ved NTNU og Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. Prosjektet har sendt søknad til
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), og forventer svar
april 2019. Nettverket deltok også i utarbeidelsen av en workshop-søknad ledet av Nordic Institute of
Asian Studies ved Københavns Universitet – søknaden har mottatt bevilling fra Ford Foundation Beijing
– og i en UTFORSK-søknad, ledet av IMS ved UiS, med prosjektet Societal safety, social equity and
sustainable development – Norwegian and Chinese perspectives.

OVERSIKT OVER PROSJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING
Forskningsprosjekt i
drift

Forskningsprosjekt
avsluttet

Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA)
Prosjektleder: Mons Bissenbakker, Center for Kjønnsforskning, Københavns
Universitet
Finansiert av Det Frie Forskningsråd (Kultur og Kommunikasjon) i Danmark
Periode: 2017-2021
Deltager: Lene Myong (frikøbt 18 procent i 2018)
En nordisk queer-revolution: Formeringen av homofil, queer, och
transaktivism i Danmark, Norge och Sverige 1948–2018
Prosjektleder: Jens Rydstrøm, Lunds Universitet, Sverige
Finansiert av Vetenskapsrådet, Sverige
Periode: 2019-2022
Deltager: Elisabeth Lund Engebretsen (frikøbes 15 procent i 2019)
Monsters, myth and media (Nettverksstøtte)
Prosjektleder: Ingvil Hellstrand
Finansiert av Nordisk Kulturkontakt
Periode: 2018-2019
Deltager: Ingvil Hellstrand, i samarbeid med The Monster Network
Transforming Identities (Nettverksstøtte)
Prosjektleder: Elisabeth Engebretsen
Finansiert av NOS-HS og Nordisk Ministerråds likestillingsfond
Periode: 2018-2019
Deltager: Elisabeth Lund Engebretsen
A Study of Experiences and Resistance to Racialization in Denmark (SERR)
Prosjektleder: Peter Hervik, Aalborg Universitet
Finansiert av Velux-fondet i Danmark
Periode: 2015-2019
Deltaker: Lene Myong
Kvinner til Topps: UiS i bevegelse og balanse
Prosjektleder: Vibeke Hervik Bull/Gunhild Bjaalid
Finansieres av Norges Forskningsråd, midler fra BALANSE-programmet
Periode: 2015-2018
Deltaker: Ingvil Hellstrand
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VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER I NETTVERKET
SV-fakultetet har en målsetning om å nå 1 publiseringspoeng pr. UFF-stilling i 2020 (målsetningen for
UiS er 1,2 i 2020). Med 4,4 publiseringspoeng og 2,54 vitenskapelige årsverk i 2018 opprettholder
Nettverket en tilfredsstillende vitenskapelig produksjon, som allerede nå overstiger 2020målsætningerne til SV-fakultetet og universitetet. Med flere nyansettelser, herunder på stipendiatnivå,
må det forventes, at publiseringsraten pr. årsverk vil synke litt for deretter å stige igjen.

Publisering
5
4
3
2
1
0
2017
publiseringspoeng

2018
poeng pr. årsværk

Liste over poenggivende publikasjoner
Engebretsen, Elisabeth L. (2018). “As Long as My Daughter Is Happy”: “Familial Happiness” and
Parental Support-Narratives for LGBTQ Children. I: Chinese Discourses on Happiness. Hong Kong
University Press. ISBN 978-988-8455-72-0. s. 86-105.
Dockweiler, Maria; Gullvåg Holter, Øystein; Snickare, Lotta (2018). Making sense of downsizing.
Exploring masculinities in the Norwegian oil industry. I: Bodies, Symbols, and Organizational Practice.
Oxon: Routledge. ISBN-13: 978-1138233706, s. 123-145.
Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen; Froggett, Lynn; Hellstrand, Ingvil; Manley, Julian (2018).
Psychosocial and Symbolic Dimensions of the Breast Explored through a Visual Matrix. NORA - Nordic
Journal of Feminist and Gender Research. ISSN 0803-8740. Volum 26. Hefte 3. s. 210-229. DOI:
10.1080/08038740.2018.1482958.
Hellstrand, Ingvil (2018) Radikal nåtid: Kan vi lære noe av science fiction? I: P. Bjerregaard og K.
Kverndokk (red) Kollaps. På randen av fremtiden, s. 197-209. Oslo: Dreyer Forlag.
Danbolt, Mathias; Myong, Lene (2018). 'Det her skal alle da opleve'. Racial transformation som
erkendelsesproces og mangfoldighedsværktøj i dansk anti-racistisk performance. Peripeti. ISSN 16040325. Volum 15. Hefte 29/30. s. 56-71.
Myong, Lene (2018). Et laboratorium for de uidentificerbare og fremmede objekter. Om UFOlabs
bidrag til at udforme en adoptionskritisk epistemologi. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. Volum 101.
Hefte 3. s. 186-204. DOI: 10.18261/issn.1504-3029-2018-03-0.
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FORSKERNETTVERK FOR KJØNNSFORSKNING VED UIS
Forskernettverket organiserer et bredt spekter av forskere, fordelt på forskjellige institutt og fakultet
ved UiS og eksterne forskere i regionen.
Forskernettverkets medlemmer (alfabetisk orden):



















Ingerid Bø - dr.philos ved Institutt for barnehagelærerutdanning
Marianne Bøe - førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og
spesialpedagogikk
Reidar Staupe Delgado - førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og
planlegging
Elisabeth Lund Engebretsen - førsteamanuensis ved Nettverk for kjønnsforskning
Hande Eslen-Ziya – førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag
Birgitta Haga Gripsrud -postdoktor ved Det helsevitenskapelig fakultet
Marte Handal - doktorgradsstipendiat ved Institutt for kultur- og språkvitenskap
Ingvil Hellstrand - førsteamanuensis ved Nettverk for kjønnsforskning
Mathias Klitgård - doktorgradsstipendiat ved Nettverk for kjønnsforskning
Lise K. Meling - førsteamanuensis ved Fakultet for Utøvende Kunstfag
Lene Myong (leder) - professor og faglig leder av Nettverk for kjønnsforskning
Kristin Armstrong Oma - førsteamanuensis ved Arkeologisk Museum
Ellen Ramvi - professor ved Det helsevitenskaplige fakultet
Ingrid Rusnes - doktorgradsstipendiat ved Institutt for medie- og samfunnsfag
Ragnhild Sjurseike - universitetslektor ved Institutt for medie- og samfunnsfag
Kristin Sørung Scharffscherr - førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og
planlegging
Henriette Thune - prodekan for forskning ved Det helsevitenskaplige fakultet
Åse Vagli - førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag

Spørsmål om velferdsteknologi og omsorgsetikk har gjennom flere år vært et felles interessepunkt for
flere forskere i Forskernettverket, og i april 2018 resulterte dette samarbeidet i at forskningsprosjektet
«Critical Care Ethics for Contemporary Tecchnology-Mediated Care Practices: Between Quality and
New Demands for Efficiency» (QUALITECH), blev innsendt til forskningsrådets HELSEVEL-program.
Nettverk for kjønnsforskning har bidraget til denne satsning ved at koordinere deler av
søknadsprosessen og gjennom å finansiere frikjøp for enkelte forskere i Forskernettverket, slik at
søknaden kunne ferdigstilles.
I likhet med tidligere år har Forskernettverkets deltagere kunnet søke om økonomisk støtte til
forskjellige aktiviteter i 2018. En forutsetning for at søknaden kan komme i betraktning, er at den
inneholder et kjønnsperspektiv. For å sikre en rettferdig og hensiktsmessig fordeling av midlene
vurderes søknadene på bakgrunn av følgende kriterier (i prioritert rekkefølge): 1) øke vitenskapelig
publisering 2) bidra til samarbeid og faglig utvikling blant kjønnsforskere ved UiS eller relevante
eksterne forskningsmiljøer 3) muliggjøre forskningsrelevant konferansedeltakelse, feltarbeid og/eller
skriveopphold.
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Det har vært to søknadsrunder i 2018.
Med utgangen av 2018 avsluttes Forskernettverk for kjønnsforskning sin særbevilling fra SV-fakultetet.
Forskernettverket vil bli videreført i 2019, herunder avholdelse av 4-6 årlige forskercamps, som
fungerer som faste møteplasser for kjønnsforskere ved UiS. Forskernettverkets fremtidige struktur og
organisering vil derimot bli tatt opp til ny vurdering, ikke minst med tanke på at bevillingen ikke
videreføres.
NETTVERK OG FORSKNINGSSAMARBEID
Forskergrupper og enkeltforskere i NFK er knyttet til følgende nettverk og forskningsfellesskap:
CoreKin - Contrasting and Re-imagining Margins of Kinship
Forskningsfelleskap for feministisk pedagogikk
Forskerkollektivet I Affekt
Identitetspolitik i Norden: Spänningar, nya visioner och möjligheter omkring identitet, olikhet och
tillhörighet i det samtida Norden 2018-2019
Nordic Network: Racialization in the Nordic Countries
The Monster Network
Tænketanken Adoption
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3. Undervisning
I 2018 uteksaminerte vi totalt 139 studenter (konte for høst 2018 ikke medregnet). 103 studenter avla
eksamen i vårsemesteret, og 35 i høstsemesteret. Nettverkets ansatte har til sammen veiledet 1
bachelorstudent ved UiS i 2018, og 5 masterstudenter.
Nettverket utvidet studieporteføljen fra to til fire enkeltstående emner for studieåret 2017/2018. I
tillegg til det etablert emnet Kjønn, kultur og samfunn kunne vi våren 2018 også tilby emnene
Intersectionality. Critical perspectives on differentiation and power og A posthuman era? New
theoretical reflections on the human and its relations. Innføringsemnet Kjønn, kultur og samfunn
fortsetter å trekke mange studenter, men vi er veldig fornøyde med å ha uteksaminert mellom 25-30
studenter på hvert av de nye emnene. Det er gledelig at de nye emnene trekker en god del
masterstudenter, men også at internasjonale utvekslingsstudenter på bachelornivå velger disse
emnene. Våren 2018 gjennomførte vi også emnet Kjønn, kultur og samfunn for HUM (GEN310) for siste
gang. Dette emnet er en 15 studiepoengsmodul som opprinnelig ble designet for studenter på
lektorprogrammet for HUM. Emnet har de to siste årene kjørt uten den spesifikke tilnærmingen emnet
ble designet for, og vi ser det som lite hensiktsmessig å opprettholde emnet ettersom tilbudet ivaretas
av det ordinære emnet Kjønn, kultur og samfunn.
Høsten 2018 gikk emnet Nordic models for gender equality and welfare som et obligatorisk emne på
masterprogrammet Nordic Master in Social Work and Welfare (NOSWEL) for andre gang, og med god
oppslutning. Også dette emnet appellerer til et bredt spekter av internasjonale bachelorstudenter.
Totalt var det 60 bachelorstudenter som avla eksamen våren 2018, og 44 masterstudenter. Høsten
2018 var det 15 bachelorstudenter som avla eksamen og 20 masterstudenter.
I 2018 har vi sett en betydelig økning av antallet masterstudenter på alle våre emner. Dette skyldes i
hovedsak at tre av emnene tilbys på etablerte masterprogram, slik som det nordiske
masterprogrammet Nordic Master in Social Work and Welfare, hvor emnet Nordic Models of Gender
Equality and Welfare inngår som et obligatorisk emne, og den nyetablerte internasjonale masteren
Master in Energy, Environment and Society.
Økningen i studentmassen, som vi også merket oss i fjor, fortsetter. I oversikten under presenterer vi
økningen i antall studenter, totalt og fordelt på nivå, i årene 2015-2018.
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2015
Antall studenter

2016

2017

2018

82

94

139

37

80

67

75

5

2

27

64

42

totalt
Antall
bachelorstudenter
Antall masterstudenter

Vi ser at økningen er stabil over denne perioden på fire år, og at økningen til dels kan forklares med
etableringen av nye emner. Det som likevel er interessant å nevne er at antallet masterstudenter i
2018 nærmest utjevner antallet bachelorstudenter. I lys av dette må vi de kommende årene jevnlig
vurdere hvordan vi kan tilby differensiert undervisning, og legge til rette for aktiv læring på alle nivå.
Et slikt revideringsarbeid av studieporteføljen er allerede igangsatt med tanke på emnerevisjon for
studieåret 2019/2020, hvor vi forbereder en liten fordypningspakke i kjønnsforskning, en såkalt minor
på 30 studiepoeng. Emnene som inngår i denne fordypningspakken er våre internasjonale emner, som
i revidert drakt vil hete Transnational perspectives on Nordic equality and welfare (GEN330/GEN530),
Intersectionality: Critical perspectives on inequality and power (GEN360/GEN560), og A posthuman
era? New theoretical reflections on the human and its relations (GEN350/GEN550). Alle emnene kan
velges enkeltvis, men nytt fra studieåret 2019/2020 er at vi utvider studietilbudet ytterligere, og at vi
retter oss inn mot internasjonale utvekslingsstudenter på alle nivå.
Arbeidet med å videreutvikle emneporteføljen har ført til bedre institusjonalisering av Nettverkets
emner, og til mer faglig samarbeid på tvers av enheter på SV-fakultetet. Å styrke undervisningstilbudet
er en prioritet for Nettverket også fremadrettet. Gjennom økt studentrekruttering, økt
internasjonalisering og en tydeligere internasjonal profil, er det vårt mål å bidra til å forankre kjønnsog forskjellsperspektiver som relevante analytiske perspektiver på tvers av fagdisipliner og
utdanningsprogrammer på UiS. Forskernettverket er en ressurs i dette arbeidet, da vi kan trekke
veksler på deres Kompetanse I form av gjesteforelesninger eller i forbindelse med sensur. Dette
arbeidet er også en målrettet satsning på å styrke forbindelsene mellom undervisning og forskning.
Vårt studietilbud reflekterer nå i større grad enn tidligere NFK sin faglige profil, og våre
satsningsområder. I tillegg har vi arbeidet målrettet med oppkvalifisering av våre vitenskapelig ansatte,
som i år har resultert i at Elisabeth Lund Engebretsen har gjennomført NyTi-kurs for nyansatte
undervisere og Lene Myong har gjennomført veilederkurs for PhD-nivå.
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4. Forskningsformidling og aktiviteter
Det er en prioritet for Nettverket å delta i den offentlige debatt og formidle sine aktiviteter til et
bredere publikum. Nettverket arbeider målrettet med å skape oppmerksomhet og spre informasjon
om våre aktiviteter, for eksempel via sosiale medier, hvor vi opplever en stigende interesse.

AKTIVITETER
JANUAR
Nytårskur
Vi spiser kransekake og markerer de tingene, vi har fått til i 2017 og kikker frem mot det nye år. Tid og
sted: 12. januar, kl. 14-15, EOJ-376
Forskercamp I
Kom og vær med når vi møtes til forskercamp. Ta med din computer. Der bliver felles lunsj.
Forskercamp er et forsøk på å skape noen felles rammer for konsentrerte og sammenhengende
skrivetid uten møter. Tid og sted: 31. januar, kl. 9-16, AR Ø-215
MARS
The Politics of Reproduction
Network for Gender Studies invites to an open seminar about contemporary politics of reproduction.
The seminar aims to discuss the interrelations between reproduction, belonging and kinship, and how
such issues are negotiated in contemporary popular culture through TV-series such as Top of the Lake
(2013 and 2017) and The Handmaid’s Tale (2017). We have invited international scholars, dr. Johanna
Gondouin (SE) and dr. Donna McCormack (UK) to share their work on the politics of reproduction. Tid
og sted: 1. mars, kl. 11-13, KA-AUD2
8. mars feiring på Sølvberget
Vi fortsetter vår tradisjonsrike feiring av den internasjonale kvinnedagen, og i år kommer lege, forsker
og forfatter Bushra Ishaq som med sin viktige stemme i den norske offentligheten har satt kjønn,
mangfold og toleranse på dagsorden. Ishaq forteller om sitt samfunnsengasjement og sin siste bok
Hvem snakker for oss? Muslimer i dagens Norge - hvem er de og hva mener de? (2017) i samtale med
Ingvil Hellstrand fra Nettverk for kjønnsforskning ved UiS. Tid og sted: 8. mars, kl. 16-18, Sølvberget
Forskercamp II - Tid og sted: 14. mars, kl. 9-16, AR Ø-211
MAI
Forskercamp III - Tid og sted: 11. maj, kl. 9:00-16:30, AR-hus G101
JUNI
Sommeravslutning - Tid og sted: 1. juni, kl. 19:00
SEPTEMBER
Forskercamp IV - Tid og sted: 13. september, kl. 9-16, Arkivernes Hus
OKTOBER
Forskercamp V - Tid og sted: 25. oktober, kl. 9-16, Arkivernes Hus
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NOVEMBER
Fra fortidsmenneske til sci-fi borger. Arkeologi møter science fiction
Kilden og Nettverk for kjønnsforskning inviterer til åpent seminar om posthumanistiske perspektiver i
forskning. Hva kan posthumanisme bidra med i forskning på kjønn, makt og forskjell? Innledere er
førsteamanuensis Kristin Armstrong Oma (AMS), som forteller om sin forskning på forholdet mellom
dyr og mennesker i det Antropocene, og førsteamanuensis Ingvil Hellstrand (SV), som snakker om
feministisk posthumanisme og science fiction. Tid og sted: 1. november kl. 19, Sølvberget
Workshop: Democratic participation in society - How to live together?
This is the inaugural workshop in the two-year project, Transforming Identities:
Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics. In
this project we explore the impulses for new understandings of equality and rights, of solidarity and
democracy, in the context of shifting political landscapes, growing nationalism, local and global
insecurities to do with inequalities and violence, environmental challenges, and more. We are
particularly interested in discussing if, why and how minorities, broadly defined, are seen as
problematic and threatening to democratic principles and ideals. Are we seeing a new dynamics of an
us/them dichotomy? What is exceptional, if anything, about this process in the Nordic region? Tid og
sted: 7-9 November. Universitetet i Stavanger. Workshopen er støttet av midler fra The Joint Committee
for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences/Vetenskapsrådet
Public debate: The new politics of identity in the Nordic region
Minority rights and equality campaigns on the part of women, immigrants, LGBTs and so on, threaten
democracy, claim the voices of the political right. While it is clear that political mobilization based
around shared experiences of identity and group belonging, is as important as ever, if not more,
"identity politics" is critiqued for being a divisive concept that prevents rather than supports the
struggle for equality and justice. How can we meaningfully depart from the dismissive "identity
politics" framework and consider identity as a useful basis for a different politics of justice and
solidarity in our time? Public conversation with Mohamed Abdi, Faith Mkwesha, Anna-Maria Sörberg,
and Gavan Titley. Chair: Elisabeth L. Engebretsen. Tid og sted: 7 November kl. 18.00-19.30, Tou Scene.
Denne debatten organiseres som en del av prosjektet Transforming Identities
Haunted Humanity: Workshop in collaboration with The Monster Network
This this workshop addresses the figure of the monstrous Other as a haunted and haunting presence
in contemporary ethical and political landscapes. In light of migratory challenges and increasing
nationalism in the Nordic countries, this workshop seeks to critically engage with ongoing debates
about exclusion and inclusion through the figures of monsters, ghosts and haunting. The workshop
explores the figure of the monstrous Other not only as important historical contexts for how monsters
emerged as justifications for discrimination and violence, but also as figures that haunt the foundations
of the very idea of humanity, and what it means to be human today. Tid og sted: 29. og 30. november.
Universitetet i Stavanger og Stavanger Kunsthall. Workshopen er støttet av Nordisk Kulturpunkt.
Public event: The Monster Network meets Frail Mighty
The Monster Network invites you to an open panel discussion together with Kunsthall Stavanger and
their current exhibition Frail Mighty. This panel discussion grapple with issues of vulnerability, bodies
and power. Invited panelists are artists Marit Victoria Wulff Andreassen and Margrethe Aanestad,
and writers Tharaniga Rajah and Nazila Kivi. Convenor: Aino-Kaisa Koistinen, post doc, University of
Jyväskylä and member of The Monster Network. Tid og sted: 29. November kl. 19.-20.30, Stavanger
Kunsthall. Denne debatten organsieres som en del av workshopen Haunted Humanity
Public lecture: Frankenstein 200 years
Marking the 200 anniversary for the publication of Mary Shelley’s Frankenstein (1818), Siv Frøydis Berg
from the Norwegian National Library gives her talk “Creating a human, creating a self. Mary Shelley’s
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Frankenstein.” After the lecture, we have a panel conversation between Siv Frøydis Berg, Line
Henriksen and Christian Beyer, the editors of two special issue publications focusing on the monster,
respectively Promises of monsters (Somatechnics Journal 2018) and Manufacturing Monsters (Nordlit
Journal, forthcoming 2019). Convenor: Ingvil Hellstrand, associate professor, UiS and member of The
Monster Network. Tid og sted: 30. November kl. 10.00-11.30, Universitetet i Stavanger. Dette
seminaret organiseres som en del av workshopen Haunted Humanity
DESEMBER
Forskercamp V - Tid og sted: 6. december, kl. 9-16, Arkivernes Hus
OPEN SEMINAR: The Necropolitics of Public Mourning
This seminar will focus on the necropolitics of assimilation, mourning and public performances of loss
in the context of white-nation making in Scandinavia. Jan-Therese Mendes, Graduate Program in Social
and Political Thought, York University, Canada, and Mons Bissenbakker, head of Center for Gender
Studies, University of Copenhagen, will present two papers followed by discussion. Tid og sted: 12
december, kl. 13.15-15.00, EOJ-377
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5. ØKONOMI
NFK har hatt en god økonomi i 2018. På grunn av de siste årenes endringer i staben, har Nettverket
opparbeidet seg solide balansemidler. Et viktig arbeid i 2018 har derfor vært å legge en langsiktig
strategi for å ta i bruk oppsparte midler, og å få på plass en mer oversiktlig økonomisk struktur. Høsten
2018 har vi, i kjølvannet av den organisatoriske omleggingen, startet en tettere dialog med SVfakultetet og økonomiavdelingen med henblikk på å rydde opp i og få oversikt over Nettverkets
grunnbevilgning, inntjening og potensielle handlingsrom. Arbeidet med å få kartlagt økonomien enda
bedre og å oppnå avtaler om utveksling av undervisning og veiledning på tvers av SV-fakultetets
institutter vil fortsette også i 2019.
For arbeidet med økonomi framover blir det viktig for Nettverket å:


Styrke samarbeidet med økonomiavdelingen for å få bedre oversikt over Nettverkets
helhetlige økonomi.



Styrke intern koordinering og overblikk over økonomi og ressursplanlegging.



Etablere mer forutsigbarhet knyttet til rekrutteringsstillinger i Nettverket, herunder å spille inn
relevante forslag til fakultetets omfordeling av rekrutteringsstillinger



Være oppsøkende og ta initiativ til at inngå i eksterne forskningssøknader og samarbeid, slik
at andelen av eksterne midler kan opprettholdes i et fremadrettet perspektiv.



Videreutvikle det tverrinstitusjonelle samarbeide om våre undervisningsemner
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Figur 1: Oversikt over driftsregnskap fra januar 2019. Disse regnskapstall inkluderer alle utgifter fra
foregående år, og gir dermed et helhetlig bilde av samlede utgifter i 2018.

Basisregnskap (BFV) pr Desember 2018

7050 Nettverk for kjønnsforskning
Inntekter fremkommer som minusbeløp
Kostnader fremkommer som plussbeløp

Regnskap pr
Desem ber 2018

Inntekter fra KD
Andre inntekter (inkl 9-konti)
Totale inntekter

Budsjett pr
Desem ber 2018

Av v ik m ot
budsjett

Budsjett 2018

-2 723 083
-169 500
-2 892 583

-2 723 083
-2 723 083

0
-169 500
-169 500

-2 723 083
-2 723 083

1 506 578
6 693
-305 225
2 338
23 105
-19 286
672 606
1 886 808

1 183 595
1 323 995
-159 600
-42 780
1 093 889
3 399 100

322 983
-1 317 302
-145 625
2 338
23 105
23 494
-421 284
-1 512 291

1 183 595
1 323 995
-159 600
-42 780
1 093 889
3 399 100

116 790
4 053
9 170
150 882
280 895

18 840
3 000
112 680
134 520

97 950
1 053
9 170
38 202
146 375

18 840
3 000
112 680
134 520

Egenfinansiering til prosjekt (BOA)
Egenfinansiert lønn til prosjekt (BOA)
Eksternfinansiert lønn til prosjekt (BOA)**
Tilbakeførte indirekte kostnader
Overskudd fra eksterne prosjekter
Underskudd fra eksterne prosjekt ***
Nettoeffekt av BOA ****
Budsjettert mindreforbruk (kti 8900-8901 )

323 475
-161 307
-305 225
-203 621
35 537
-311 142
-

302 520
-159 600
-159 600
-142 680
-159 360
-

20 955
-1 707
-145 625
-60 941
35 537
-151 782
-

302 520
-159 600
-159 600
-142 680
-159 360
-

RESULTAT

-730 795

810 776

-1 541 572

810 776

Lønn faste stillinger
Vikarer
Variabel lønn (inkl. timelærere og internfakturering)
Rekrutteringsstillinger
Lønn til prosjekt inkl sosiale kostnader (eks egenfinansiert lønn)
Praksis inkl sosiale kostnader *
Mobilitetsmidler
Overtid
Sensur
Sykepenger/foreldrepenger
Sosiale kostnader
Totale kostnader bemanning
Investering
Drift eks konsulenttj. (inkl. 9-konti)
Konsulenttjenester
Husleie, drift eiendom inkl renhold og energi
Reiser/kursavgifter
Totale kostnader drift og investering

*) Praksis omfatter beløp på konti 51 1 2 og 51 94 inkl 27 ,7 9% sos.avgifter + beløp på konto 67 82

**) Eksternfinansiert lønn til prosjekt (BOA) er tatt inn to ganger i oppstillingen, men inngår én gang i resultatet.
***) Underskudd fra eksterne prosjekter inkl. tap på kontrakter (kto 7861 )

****) Nettoeffekt av BOA er totalt frigjorte midler i basisregnskapet (BFV) inklusiv lønn finansiert av prosjektene.
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