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SENTER FOR KJØNNSSTUDIER – 2019 

Nøkkelinformasjon 

Ansatte: Faste stillinger: 
 

• Professor: Lene Myong 
• Førsteamanuensis: Ingvil Hellstrand 
• Førsteamanuensis: Elisabeth Lund Engebretsen  

 
Rekrutteringsstillinger:  
 

• PhD - stipendiat: Mathias Klitgård 
•  PhD - stipendiat Nico Miskow Friborg (oppstart 1. 

september 2019) 
• Postdoktor Jan-Therese Mendes (oppstart 13. 

november 2019) 
 
Øvrige stillinger: 
 

• Koordinator (50%): Kristine Gilje  
 

Styret i  
Senter for kjønnsstudier 

Medlemmer ved årets utgang: 
 
Morten Tønnessen, 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, studieprogramleder 
Kristine Gilje, koordinator  
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Basisbevilgning fra SV-fakultetet 
Omfordelingsmidler SV 
 
I alt tildelt 

 
3 450 021 NOK  
   500.000 NOK 
 
3 950 021 NOK 
 

 
Individuell tildeling av 
forskningsmidler 
 

 
Elisabeth Lund Engebretsen deltar i programmet Kvinner Til 
Topps. Bevillingsgiver: UiS 

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

 
I 2019 har ansatte i Nettverket publisert 5 vitenskapelige 
tidsskriftsartikler, 1 vitenskapelig bok-kapittel og 1 innledning til 
spesialnummer. Nettverkets ansatte har til sammen produsert 
5 publikasjonspoeng i 2019. 
 
Vi har deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser og 
seminarer med totalt 28 vitenskapelige presentasjoner.  
 
Vi har også bidratt med 7 faglige foredrag, 11 
populærvitenskapelige foredrag, 14 mediebidrag, 3 podcasts og 
1 formidlingsbidrag knyttet til kunstfeltet.  
 

 
Undervisning  

 
Vår 2019 

- Kjønn, kultur og samfunn (GEN310/GEN340/GEN540):  
Totalt 35 studenter avla eksamen (31 på bachelornivå 
og 4 på masternivå) 

 
Høst 2019 

- Nordic models for gender equality and welfare 
(GEN330/GEN530): 
Totalt 35 studenter avla eksamen (15 på bachelornivå, 
og 20 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) 
 

 
Deltagelse i råd, utvalg, styrer 
etc. 
 
 
 
 

 
• Senter for kjønnsstudier, representert ved Lene Myong, 

er leder av nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning 
(2019-2020) 

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

• Ingvil Hellstrand er valgt inn i fakultetsstyret for Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 2017-2021. 
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• Ingvil Hellstrand er valgt inn som vara i 
Utdanningsutvalget ved UiS (2019-2021) 

• Elisabeth Lund Engebretsen er programsensor i BA 
kjønnsstudier ved SKOK, UiB (2018-2021) 

• Elisabeth Lund Engebretsen sitter i referansegruppen til 
prosjektet Debattkulturer på nettet: En studie av 
deltagere I polariserte nettdebatter. Institutt for 
samfunnsforskning (2019-), til det AHRB-finansierte 
prosjektet Translating for change: Anglophone queer 
cinema and the Chinese LGBT+ movement, ved 
University of Exeter (2019-2020), og til det AoF-
finansierte prosjektet Core-Kin: Contrasting and re-
imagining the margins of kinship ved University of 
Helsinki (siden 2016). 

 
 
Doktorgradsarbeid: veiledning, 
PhD-kurs, opponent og 
bedømmelsesarbeid 
 
 
 
 
 

 
• Elisabeth Lund Engebretsen oppnevnt som 

hovedveileder for Nico Miskow Friborgs 
doktorgradsprosjekt ved Senter for kjønnsstudier 
(2019-2023) 

• Elisabeth Lund Engebretsen er biveileder for Andreas 
Ihlang Berg, Teologisk fakultet, UiO 

• Elisabeth Lund Engebretsen er biveileder for Silje 
Mathisen, institutt for geografi, NTNU 

• Elisabeth Lund Engebretsen oppnevnt som biveileder 
for Luise Salte, IMS, UiS 

• Ingvil Hellstrand er hovedveileder for Mathias Klitgårds 
doktorgradsprosjekt ved Senter for kjønnsstudier 
(2018-2022) 

• Ingvil Hellstrand er biveileder for Marianne Gunderson, 
UiB 

• Ingvil Hellstrand er biveileder for Gitte Westergård, 
Greenhouse, UiS 

• Ingvil Hellstrand har undervist på PhD kurset Philosophy 
of Science ved VID vitenskapelig høyskole  

• Lene Myong har deltatt i workshop og forelest ved 
Högra Seminarium som en del av PhD kurset 
Feministisk teori ved Umeå centrum för genusstudier.  

• Lene Myong er nestleder i Forskerskolen for radikal 
tverrfaglighet (ITEM) 

 
Redaktørarbeid  

• Elisabeth Lund Engebretsen er medredaktør av 
bokserien Theorizing Ethnography: Concept, context 
critique (Routledge Anthropology), og On Edge: 
Ethnographies and theories of threshold phenomena 
(Routledge), og sitter i redaksjonsrådet til tidsskriftene 
Feminist Anthropology, Lambda Nordica og Cambridge 
Journal of Anthropology.  
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• Ingvil Hellstrand sitter i redaksjonsrådet for tidsskriftet 
Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy 
Research 

• Lene Myong har sammen med Mons Bissenbakker 
redigert et spesialnummer av Nordic Journal of 
Migration Research, nr. 4, 2019. 
 

 
Kurs og faglig oppkvalifisering 
 
 

 
• Ingvil Hellstrand, PhD veilederkurs(SQP) UiS (vår 2019) 
• Elisabeth Lund Engebretsen, Uniped (2019-2020)  
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Oppsummering 
Senter for kjønnsstudier (SFK) er en enhet ved Universitetet i Stavanger (UiS) med mandat til å drive 
forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning. Senteret er en egen budsjettenhet 
og finansieres gjennom en grunnbevilgning fra SV-fakultetet, i tillegg til ekstern finansiering. Senteret 
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.  

Utover det daglige arbeidet med Senterets kjerneaktiviteter, forskning og undervisning, har ledelsen 
særlig prioritert følgende oppgaver:  

• Få omgjort Nettverk for kjønnsforskning til Senter for kjønnsstudier, plassert ved SV-fakultetet.  
• Ansettelse av ny postdoktor og ny stipendiat i kjønnsforskning.  
• Opprettholde forskningskvalitet og produsere forskningsresultater. 
• Bygge opp og styrke tverrvitenskapelige og tverrnasjonale forskningsnettverk, inkludert 

Forskernettverk for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiS 
• Sikre ekstern finansiering gjennom kollektiv forskningsstøtte og opprettelse av en cotutelle 

stilling i samarbeid med Roskilde Universitet.  
• Videreutvikle vår voksende studieportefølje, og etablere en fordypningsmulighet i kjønnsstudier 

(Minor).  
• Etablere Forskerskole for radikal tverrfaglighet (ITEM) i samarbeid med Arkeologisk Museum. 
• Opprettholde og styrke forskningssamarbeid rundt tematikken kjønn, omsorg og teknologi-

mediert omsorg: Søknad for det tverrfaglige prosjektet QUALITECH ble sendt til Norges 
forskningsråd for tredje gang våren 2019. Dette prosjektet er et samarbeid i Forskernettverket, da 
særlig med forskere i programområdet for profesjonelle relasjoner (Det Helsevitenskapelige 
fakultet).  

• Styrke arbeidsmiljø og trivsel gjennom langtidsplanlegging, etablering av fast møtestruktur og 
rutiner for kommunikasjonsflyt. Fokus på å sikre balanse mellom fritid og arbeid.  
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1. Organisasjon 
 
STABEN 

• Faglig leder og professor(100%) Lene Myong  
• Undervisningsleder og førsteamanuensis (100%) Ingvil Hellstrand 
• Førsteamanuensis (100%) Elisabeth Lund Engebretsen 
• Postdoktor (100%) Jan-Therese Mendes 
• Stipendiat (100%) Mathias Klitgård 
• Stipendiat (100%) Nico Miskow Friborg 
• Administrasjonskoordinator (50%) Kristine Gilje - finansieres av SV-fakultetet 

STYRET 
Styret er SFK 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 2019. Prodekan for forskning ved SV-fakultetet, Morten Tønnessen, tiltrådte som ny styreleder 
ved begynnelsen av året.  

ORGANISERING 
I 2019 fikk Nettverk for kjønnsforskning tillatelse til å endre navn til Senter for kjønnsstudier. Dette 
navneskiftet har lenge vært et ønske, da kjønnsforskningsmiljøene ved de øvrige norske universiteter 
allerede er organisert i sentre. Navneskiftet får ikke betydning for Senterets plassering ved SV-
fakultetet eller linjeledelsen. Vi er tilfreds med navnet Senter for kjønnsstudier (som oversettes til 
Centre for Gender Studies på engelsk) da ‘studier’ på en likeverdig måte forplikter oss til å levere både 
forskning og undervisning. 
 
ANSETTELSER 
I februar 2019 utlyste Senteret en stilling som PhD stipendiat i kjønns- og seksualitetsforskning. Etter 
søknadsfristen 9. april 2019 ble søkerne vurdert og to kandidater ble innkalt til intervju. Nico Miskow 
Friborg, antropolog fra Københavns Universitet, valgte å takke ja til stillingen (3 år pluss 1 år med 
pliktarbeid) og de tiltrådte stillingen 1. september 2019. Tittelen på Nico Miskow Friborgs prosjekt er: 
Confronting fantasies of Scandinavian progressiveness and queer utopia – Activism by and for queer 
women, femmes and trans people in Denmark since 1990. Stillingen er tildelt av SV-fakultetet, men 
tilknyttes forskningsprosjektet: En nordisk queer-revolution: Formeringen av homofil, queer, och 
transaktivism i Danmark, Norge och Sverige 1948–2018. Hovedveileder: Elisabeth Lund Engebretsen. 
 
I desember 2018 utlyste Senteret en stilling som postdoktor i kjønnsforskning med fokus på rasisme. 
Etter søknadsfristens utløp den 15. februar 2019 ble en sakkyndig komite oppnevnt. Komiteen bestod 
av førsteamanuensis Stine H. Bang Svendsen (NTNU), senior lektor Adrián Groglopo (Göteborgs 
Universitet) og førsteamanuensis Ingvil Hellstrand (UiS). Stine Bang Svendsen ledet komiteens arbeid. 
På bakgrunn av komiteens rapport ble fem kandidater innkalt til intervju. Jan-Therese Mendes, PhD 
fra York University i Canada, valgte å takke ja til stillingen som postdoktor (2 år pluss 1 år med 
pliktarbeid) og hun tiltrådte den 13. november 2019. Tittelen på Jan-Therese Mendes’ 
postdoktorprosjekt er: The Deathliness of Black Motherhood: The Exile of Black Life in Canada, Sweden 
and Norway.  
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2. Forskning 
 
Senteret har som prioritet å opprettholde og videreutvikle en sterk faglig profil, som kan bidra til å 
forme kjønnsforskningens forskningsfront. De vitenskapelig ansatte i Senteret arbeider med 
forskjellige temaer og teoretiske perspektiver. Denne mangfoldigheten er talende for 
kjønnsforskningens bredde og aktuelle problemstillinger, og senterets medarbeidere startet i 2019 en 
diskusjon om Senterets faglige profil og hvordan den kan presiseres og videreutvikles fremover. 
Senteret betrakter undervisning og utvikling av et feministisk læringsmiljø som et satsningsområde og 
en kjerneaktivitet som er tett forbundet til de pågående forskningsaktiviteter.  
 
FORSKERSKOLE I RADIKAL TVERRFAGLIGHET 
I 2019 ble forskerutdannelsen ved SV-fakultetet omorganisert i forskerskoler. Senter for kjønnsstudier 
valgte å inngå et samarbeid med Arkeologisk Museum om å opprette Forskerskole i radikal 
tverrfaglighet: ulikheter, temporaliteter, eksistenser, materialiteter (ITEM). Forskerskolen ble endelig 
godkjent høsten 2019 og opprettet fra 1. november 2019. Hensikten med ITEM er å bygge opp et sterkt 
forskningsmiljø og et trygt arbeidsmiljø for stipendiater og veiledere, i tillegg til å tilby kurs og 
veiledning som er dedikert til tverrfaglig kunnskapsproduksjon og kritisk tenkning rundt tema som 
liv/død, ulikhet, bærekraft, menneske-miljø interaksjoner, kropper, identiteter, det posthumane, 
teknologier, migrasjon, slektskap, (de)kolonialisering, rasisme, motstand, velferd og politikk. Senter for 
kjønnsstudier har planer om fra 2021 å tilby to PhD kurs i regi av ITEM (hvert kurs skal gå annet hvert 
år). Senteret vil prioritere tid og ressurser til å bygge opp en sterk forskerutdanning i regi av ITEM.  
 
FORSKNINGSBEVILLINGER OG SØKNADER I 2018 
SV-fakultetet har en målsetning om ekstern finansiering på 44,080 NOK pr. UFF-stilling i 2020. I 2019 
har Senteret hatt en inntjening på 378.749 NOK, noe som gir omtrent 85.000 pr. årsverk. Senteret 
arbeider likevel kontinuerlig med å sikre en høy andel av ekstern finansiering. 
 
I desember 2019 fikk det mangeårige samarbeidsprosjektet i Forskernettverket tilslag fra Norges 
Forskningsråds HELSEVEL-program for prosjektet Caring Futures. Developing care ethics for 
technology-mediated care practies (QUALITECH). Dette prosjektet undersøker omsorgsetiske 
spenninger mellom samfunnets behov for bruk av mer og ny teknologi i dagens helse- og 
velferdstjenester på den ene siden, og tradisjonelle, relasjonsbaserte og profesjonelle omsorgskulturer 
på den andre. Målet for QUALITECH er å bidra med forskning som kan sikre kvalitet i teknologi-
medierte omsorgspraksiser, og å ivareta omsorgsetiske perspektiver på relasjonsarbeid, med 
implikasjoner for praksis, policy og utdanning. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Senter for 
kjønnsstudier, Avdeling for Omsorg og etikk ved det Helsevitenskapelige fakultet og Institutt for 
sosialfag (SV). Prosjektleder er professor Ellen Ramvi ved HV-fakultetet. Sammen med prosjektleder 
utgjør førsteamanuensis Birgitta Haga Gripsrud (HV) og Ingvil Hellstrand prosjektets ledergruppe. 
Prosjektet har fem arbeidspakker:  
 

• WP 1: elektronisk standardisering i barnevernstjenesten (ledes av Åse Vagli, SV) 
• WP 2: Selvforståelse og idealer i teknologi-mediert omsorgspraksis (ledes av Birgitta Haga Gripsrud) 
• WP 3: Forestillinger om teknokropper og omsorg (ledes av Ingvil Hellstrand) 
• WP 4: Ledelse, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis (ledes av Brita Gjerstad, SV) 
• WP 5: Omsorgsetikk for framtida (ledes av Ellen Ramvi) 

 
QUALITECH-prosjektet finansierer en PhD-stilling i Senter for kjønnsstudier med oppstart januar 2021. 
Hovedveileder for PhD-kandidaten vil være Ingvil Hellstrand. 
  
I 2019 startet Senteret også et samarbeid med Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde 
Universitet (RUC) i Danmark med tanke på å opprette en cotutelle PhD (en såkalt dobbel grad). En 
cotutelle forutsetter samfinansiering og at stipendiaten først ansettes halvannet år ved den ene 
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institusjonen og deretter halvannet år ved den andre institusjonen. Stipendiaten søker om opptak på 
de respektive institusjoners PhD program. Senter for kjønnsstudier og Institut for Samfundsvidenskab 
og Erhverv er kommet til enighet om at temaet for PhD prosjektet blir tvangsadopsjon i Norge og 
Danmark. I begge landene er det økende politisk interesse for adopsjon som et sosialpolitisk verktøy, 
men der er stort sett ikke produsert kritisk grunnforskning om emnet. Det er gitt tilsagn om finansiering 
fra SV-fakultetet (UiS) og Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (RUC) og det forventes at 
stillingene blir utlyst i første kvartal av 2020. Veilederteam: Lene Myong, Senter for kjønnsstudier, og 
Hanne Marlene Dahl, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.  
 
OVERSIKT OVER PROSJEKTER MED EKSTERN FINANSIERING 

Forskningsprosjekt i 
drift 
 
 

Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA) 
Prosjektleder: Mons Bissenbakker, Center for køn, seksualitet og 
forskellighed, Københavns Universitet 
Finansiert av Det Frie Forskningsråd (Kultur og Kommunikasjon) i Danmark 
Periode: 2017-2021 
Deltager: Lene Myong (frikjøpt 18 prosent i 2019) 

 En nordisk queer-revolution: Formeringen av homofil, queer, och 
transaktivisme i Danmark, Norge og Sverige 1948–2018 (NordiQueer) 
Prosjektleder: Jens Rydstrøm, Lunds Universitet, Sverige  
Finansiert av Vetenskapsrådet, Sverige 
Periode: 2019-2022 
Deltager: Elisabeth Lund Engebretsen (frikjøpt 15 prosent i 2019) 

 Caring Futures. Developing care ethics for technology-mediated care 
practies (QUALITECH). 
Prosjektleder: Ellen Ramvi, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiS 
(programområdet for profesjonelle relasjoner og Forskernettverket) 
Finansiert av Norges Forskningsråd 
Periode: 2020-2024 
Deltagere: Ingvil Hellstrand (frikjøpt 20 prosent i prosjektperioden) og PhD-
stipendiat (NFR-finansiert 2021-2024) 

 Transforming Identities (Nettverksstøtte) 
Prosjektleder: Elisabeth Lund Engebretsen 
Finansiert av NOS-HS og Nordisk Ministerråds likestillingsfond 
Periode: 2018-2020 
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: 2015-2020 
Deltaker: Lene Myong  

Forskningsprosjekt 
avsluttet 

Monsters, myth and media (Nettverksstøtte) 
Prosjektleder: Ingvil Hellstrand 
Finansiert av Nordisk Kulturkontakt  
Periode: 2018-2019 
Deltager: Ingvil Hellstrand, i samarbeid med The Monster Network 
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VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER I SENTERET 
SV-fakultetet har en målsetning om å nå 1 publiseringspoeng pr. UFF-stilling i 2020 (målsetningen for 
UiS er 1,2 i 2020). Med 5 publiseringspoeng og 4,46 vitenskapelige årsverk i 2019, opprettholder 
Senteret en tilfredsstillende vitenskapelig produksjon. Dette gir 1,12 poeng per årsverk, noe som ligger 
over SV-fakultetets målsetning, men under målsetningen for UiS. Nedgangen i publiseringspoeng per 
årsverk er forventet og må ses i lys av at Senteret har ansatt to stipendiater og en postdoktor siden 1. 
desember 2018. Produksjonen forventes å stige igjen de kommende år.  
 

                  
            
  

Liste over poenggivende publikasjoner 
 
Røthing, Åse; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En 
undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED 42 (3): 251-261.  
 
Hellstrand, Ingvil; Koistinen, Aino-Kaisa; Orning, Sara Elisabeth Sellevold (2019). Real Humans? 
Affective Imaginaries of the Human and its Others in Swedish TV series Äkta Människor. Nordic 
Journal of Migration Research 9 (4): 515-532.  

Simonhjell, Nora; Hellstrand, Ingvil (2019). «De skrev henne ned» Livsarket og fortellinger om identitet 
og omsorg. Tidsskrift for omsorgsforskning 5 (2): 1-14.  
 
Klitgård, Mathias (2019). Family Time Gone Awry. Vogue Houses and Queer Repro-Generationality at 
the Intersection(s) of Race and Sexuality. Debate Feminista, vol. 57: 108-133. 
 
Smedegaard Nielsen, Asta; Myong Lene (2019). White Danish Love as Affective Intervention: Studying 
Media Representations of Family Reunification Involving Children. Nordic Journal of Migration 
Research, 9(4): 497-514. 
 
Danbolt, Mathias; Myong, Lene (2019). Racial Turns and Returns: Recalibrations of Racial 
Exceptionalism in Danish Public Debates on Racism. In Racialization, Racism, and Anti-Racism in the 
Nordic Countries, edited by P Hervik. Palgrave Macmillan, pp. 39-61. 
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http://dx.doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-03-02
http://dx.doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-03-02
http://dx.doi.org/10.2478/njmr-2019-0028
http://dx.doi.org/10.2478/njmr-2019-0028
http://dx.doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2019-02-03
http://dx.doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2019-02-03
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2019/01/articulos/desintegracion.pdf
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2019/01/articulos/desintegracion.pdf
https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/2638611/Nordic%2bJournal%2bof%2bMigration%2bResearch%255D%2bWhite%2bDanish%2bLove%2bas%2bAffective%2bIntervention.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/2638611/Nordic%2bJournal%2bof%2bMigration%2bResearch%255D%2bWhite%2bDanish%2bLove%2bas%2bAffective%2bIntervention.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319746296#aboutBook
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319746296#aboutBook
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KONFERANSER, NETTVERK OG GJESTEFORSKERE 
I tillegg til individuell aktivitet, har det i 2019 vært et mål for Senteret å delta kollektivt ved to 
konferanser. Flere av Senterets forskere deltok derfor ved den nordiske NORA 
kjønnsforskningskonferanse «Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics» (22.-24.5) 
på Islands Universitet i Reykjavik. Det samme gjorde seg gjeldende for KjønnsforskningNÅ, den norske 
kjønnsforskningskonferanse på UiT (13.-15.11). Til KjønnsforskningNÅ arrangerte senteret et 
roundtable med tittelen: «Thinking Feminist and Gender Studies Now». 
 
Senteret har administrert to store nettverksbevillinger; Prosjektet Monsters, Myth and Media 
(finansiert av Nordisk Kulturkontakt) holdt sin siste workshop Weird Ecologies and Storytelling 
Practices i Tampere 4.-5. april 2019. Ingvil Hellstrand har vært ansvarlig for nettverksbevillingen, som 
ble avsluttet i 2019. Prosjektet Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the 
Nordic region through the prism of identity politics (finansiert av Nordic Research Councils for the 
Humanities and the Social Sciences (NOS-HS) og Nordisk Ministerråds likestillingsfond) avholdt en 
workshop i Göteborg (8.-10. mai 2019). Elisabeth Lund Engebretsen er ansvarlig for 
nettverksbevillingen, og en siste workshop vil bli avholdt i Helsinki 6-8 mai 2020. Engebretsen ledet 
temagruppen Feminist Activism på den intenasjonale workshoppen organisert av Sino-Nordic gender 
studies network, Exploring the gendered dimensions of welfare – China and the Nordic countries, i 
Beijing, Kina, 25-29 mars. Senteret har også vært med-arrangør av den internasjonale konferansen 
Affect. Borders. Biopolitics, som fant sted på Københavns Universitet, Danmark (21.-23.8). Konferansen 
er knyttet til LOVA-prosjektet.  

Senteret har hatt to gjesteforskere på besøk: PhD stipendiat Sofie Jeholm fra Center for køn, seksualitet 
og forskellighed ved Københavns Universitet oppholdt seg ved Senteret fra mars til begynnelsen av 
juni 2019. I oktober tilbrakte førsteamanuensis Stine Willum Adrian en uke ved Senteret og holdt i den 
anledning en keynote (se også aktiviteter).  
 
DET NASJONALE FAGORGAN FOR KJØNNSFORSKNING 
Senter for kjønnsstudier har ledervervet i Det nasjonale fagorgan for kjønnsforskning, 2019-2020. 
Senteret organiserte fagorganets årlige møte, som ble avholdt på UiS (20.9). Gjennom de siste årene 
har Senteret prioritert å bidra til å styrke fagorganets arbeid med å nominere relevante tidsskrift til 
nivå 1 og 2. Dette arbeid vil også bli prioritert fremover. I tillegg til fagorganets møte arrangerte 
Senteret også et undervisningsmøte (18.9), etterfulgt av det årlige kontaktmøtet for norsk 
kjønnsforskning. Som et åpent seminar tilbudt til hele UiS holdt spesialrådgiver Lise Christensen et 
innlegg om Forskningsrådets policy om kjønnsbalanse og kjønnsperspektivet. Også i 2020 vil Senteret 
ha hovedansvar for å invitere de norske kjønnsforskningsmiljøer til Stavanger. 
 
FORSKERNETTVERK FOR TVERRFAGLIG KJØNNSFORSKNING VED UIS  
Forskernettverket organiserer et bredt spekter av forskere, fordelt på forskjellige institutt og fakultet 
ved UiS og eksterne forskere i regionen.  

I 2019 arrangerte vi skriveopphold, forskercamps og ukentlige lunsjsamlinger (se også under 
aktiviteter) med sikte på å styrke fagmiljøet og fellesskapet blant kjønnsforskere ved UiS.  

Forskernettverkets medlemmer (alfabetisk orden): 

• Aashima Budal – doktorgradstipendiat ved Institutt for kultur- og språkvitenskap 
• Ingerid Bø - dr.philos ved Institutt for barnehagelærerutdanning 
• Marianne Bøe - førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og 

spesialpedagogikk 
• Kerenina Kezaire Dansholm – doktorgradstipendiat ved Institutt for 

grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk 

https://www.uis.no/about-the-university/contact-us/employees/budal-aashima-article134308-11199.html
https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/forskergruppen/#noaccess#Ingerid%20B%C3%B8
https://www.uis.no/article.php?articleID=126868&categoryID=11198
https://www.uis.no/about-the-university/contact-us/employees/dansholm-kerenina-kezaride-article126903-11199.html
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• Elisabeth Lund Engebretsen - førsteamanuensis ved Nettverk for kjønnsforskning 
• Hande Eslen-Ziya – førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag 
• Birgitta Haga Gripsrud - førsteamanuensis 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 
• Peder William Chellew Roberts – førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap 
• Ingrid Rusnes - doktorgradsstipendiat ved Institutt for medie- og samfunnsfag  
• Ragnhild Sjurseike - universitetslektor ved Institutt for medie- og samfunnsfag 
• Reidar Staupe Delgado - førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging  
• Kristin Sørung Scharffscher - førsteamanuensis ved Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 
• Henriette Thune - prodekan for forskning ved Det helsevitenskaplige fakultet 
• Åse Vagli - førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag 
• Sverre Christoffer Guldberg – doktorgradsstipendiat, Arkeologisk Museum  

https://www.uis.no/article.php?articleID=125485&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=125458&categoryID=11198
http://www.uis.no/om-uis/kontakt-oss/finn-ansatt/gripsrud-birgitta-haga-article87282-11198.html
http://www.uis.no/article.php?articleID=108226&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73977&categoryID=11198#Ingvil%20F%C3%B8rland%20Hellstrand
https://www.uis.no/article.php?articleID=129741&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73647&categoryID=11198#Lise%20Karin%20Meling
https://www.uis.no/article.php?articleID=105436&categoryID=11198#Lene%20Myong
https://www.uis.no/article.php?articleID=76765&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73886&categoryID=11198#Ellen%20Ramvi
https://www.uis.no/article.php?articleID=130806&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=81374&categoryID=11198#Ingrid%20Rusnes
https://www.uis.no/article.php?articleID=73855&categoryID=11198#Ragnhild%20Sjurseike
https://www.uis.no/article.php?articleID=90890&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=88569&categoryID=11198
https://www.uis.no/article.php?articleID=73944&categoryID=11198#Henriette%20Thune
https://www.uis.no/article.php?articleID=73489&categoryID=11198#%C3%85se%20Vagli
https://www.uis.no/article.php?articleID=130806&categoryID=11198
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3. Undervisning  
 
I 2019 uteksaminerte vi totalt 143 studenter. Tallet reflekterer ikke antall unike studenter, ettersom 
noen studenter har tatt mer enn ett kurs hos oss. På grunn av senterets unike posisjon i 
organisasjonsstruktur ved UiS er det en utfordring å innhente fullstendig informasjon om vår unike 
studentmasse. Dette har også vært tilfelle i 2019, til tross for etablering av Minoren. Vi vil jobbe for å 
kunne gi en mer fullstendig oversikt over antall studenter, og unike studenter fremover. 35 studenter 
avla eksamen i vårsemesteret, og 108 i høstsemesteret. Ansatte i Senteret har også hatt 
veiledningsansvar for til sammen 4 bacheloroppgaver ved UiS i 2019, og 4 masterstudenter, 
henholdsvis fra programmene Master i Energi, miljø og samfunn (MEES), ved IMS, og European Master 
in Migration and International Relations (EMMIR), ved IKS. 
 
I 2019 lanserte Senteret en fordypningspakke – en Minor – i kjønnsstudier (30 ECTS). Denne 
fordypningspakken består av våre internasjonale emner:  

• GEN330/GEN530: Transnational perspectives on Nordic equality and welfare (10 ECTS) 
• GEN360/GEN560: Intersectionality: Critical perspectives on inequality and power (10 ECTS) 
• GEN350/GEN550: A posthuman era? New theoretical reflections on the human and its relations (10 

ECTS) 

Studietilbudet Minor in Gender Studies ble markedsført som en tverrfaglig fordypning i kjønnsstudier, 
og det var mange internasjonale studenter på alle emnene. Dette skyldes trolig både at UiS og SV 
fakultetet fremdeles har få emner på engelsk, og at vi fikk informasjon om studietilbudet ut i flere 
kanaler. I tillegg til emnene, organiserte Senteret også en Close Reading Workshop (CRW) for alle 
studentene på emnene. CWR ble tilbudt som en serie organiserte gruppearbeid gjennom semesteret, 
med fokus på nærlesing av relevante akademiske tekster. PhD-stipendiat Mathias Klitgård sto for 
design og gjennomføring.  

Vår Minor er den eneste ved UiS, og på grunn av en noe utradisjonell struktur, var det tidvis 
utfordrende å få oversikt over hvor mange studenter som tok hele fordypningspakken. Dette skyldes 
stor oppslutning om emnene, og at flere studenter tok mer enn ett av emnene. Til slutt uteksaminerte 
vi 5 studenter med en Minor i kjønnsstudier, én på masternivå og 4 på bachelornivå. For å feire vårt 
første kull av Minor-studenter, avholdt vi en liten markering (se bilde under). Vi har høstet gode 
erfaringer med tanke på hvordan vi kan styrke vår Minor in Gender Studies til neste år, både med tanke 
på studentkontakt og læringsmiljø, og med strukturelle forhold for et slikt innovativt studieløp.  

https://www.uis.no/news/minor-in-gender-studies-article134557-8865.html
https://student.uis.no/aktuelt/forste-kull-har-fullfort-minor-i-kjonnsstudier-article138376-16658.html
https://student.uis.no/aktuelt/forste-kull-har-fullfort-minor-i-kjonnsstudier-article138376-16658.html
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Fra venstre Jan-Therese Mendes, Elisabeth Lund Engebretsen, Ingvil Hellstrand, Pål Ruben Hovind, Nico Miskow Friborg og 
Lene Myong. Senterets Mathias Klitgård var ikke tilstede. 

 

Uavhengig av Minoren, fortsetter økningen i studentmassen. Totalt var det 31 bachelorstudenter som 
avla eksamen våren 2019, og 4 masterstudenter.  Høsten 2019 var det 41 bachelorstudenter som avla 
eksamen og 67 masterstudenter. I oversikten under presenterer vi økningen i antall studenter, totalt 
og fordelt på nivå, i årene 2015-2019.  

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall studenter 
totalt 

 42 82 94  139 143 

Antall 
bachelorstudenter 

37 80 67 75 72 

Antall 
masterstudenter 

5 2 27 64 71 

 
Som vi ser er studenttilfanget jevnt, og økningen av studenter på masternivå fortsetter slik at vi har i 
2019 like mange bachelorstudenter som masterstudenter. Det er særlig emnet Transnational 
Perspectives on Nordic Equality and Welfare som drar opp antall masterstudenter, da dette emnet er 
et obligatorisk emne på det Nordiske masterprogrammet Nordic Master in Social Work and Welfare, 
som tilbys ved IS.  
 
Etableringen av Minor in Gender Studies som en særskilt fordypning har vært viktig for Senterets 
arbeid med å styrke og synliggjøre vårt studietilbud. I lys av studentveksten, er det tydelig at våre 
emner oppleves som relevante for mange studieretninger, og det er særlig gledelig at våre 
internasjonale emner trekker så mange utvekslingsstudenter. Vi var også tilstede på UiS Åpen Dag, 
hvor vi presenterte studietilbudet for avgangselever på videregående skole.  

Senterets faglærere med 

student Pål Ruben Hovind, 

vår første masterstudent til 

å fullføre en Minor i Gender 

Studies. Våre fire 

bachelorstudenter som ble 

uteksaminert med en 

Minor, Naomi Gunmaer, 

Lina Mohammed Diaaeldin 
Abdelaziz, Victor Hugo 

Torres Riviera og Aji Naffie 

Astrid Cham var ikke 

tilstede da bildet ble tatt. 
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Vi har fortsatt arbeidet med å styrke pedagogisk kvalifikasjon av våre vitenskapelig ansatte. Elisabeth 
Lund Engebretsen startet på UniPed kurs høsten 2019, og Ingvil Hellstrand gjennomførte UiS sitt 
veilederkurs for PhD-nivå (SQP) våren 2019. Kompetansen i Forskernettverket er også en verdifull 
ressurs vi har nytte av som for eksempel gjesteforelesere og med-sensorer. 
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4. Innovasjon og formidling  
Det er en prioritet for Senteret å delta i den offentlige debatt og formidle sine aktiviteter til et bredere 
publikum. Senteret arbeider målrettet med å skape oppmerksomhet og informere om våre aktiviteter, 
for eksempel via sosiale medier, hvor vi opplever en stigende interesse.  
 
AKTIVITETER 
 
I 2019 har vi videreført en rekke arrangementer for Forskernettverk for kjønnsforskning herunder den 
årlige nyttårsfeiring og en rekke Forskercamps er avholdt i Arkivenes Hus. I januar arrangerte Senteret 
også et skriveopphold for Forskernettverket. I tillegg har Senteret i 2019 tatt initiativ til Feministisk 
Lunsj hver onsdag.  Det er en uformell sammenkomst der alle tar med sin egen lunsj. De feministiske 
lunsjene legger til rette for et fast møtested, og de bidrar til å synliggjøre Senteret i hverdagen, og å 
styrke det sosiale fellesskap blant kjønnsforskere på UiS. I samarbeid med HR avdelingen har Senteret 
også tatt initiativ til å invitere FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold til å holde kurset 
‘Rosa kompetanse arbeidsliv’ (3.9). Kurset var åpent for alle ansatte ved UiS.  
 
I likhet med tidligere år har Senteret deltatt i den årlige 8. mars feiring på Sølvberget, hvor Hilde 
Sandvik og Mona Ibrahim Ahmed ble intervjuet av Ingvil Hellstrand. Senteret har også tatt initiativ til 
markering på UiS i forbindelse med den årlige uke Stavanger på Skeivå. UiS på Skeivå fant sted på 
Universitetsbiblioteket den 4.9. og arrangementet ble åpnet av rektor Klaus Mohn med etterfølgende 
innlegg av aktivist Turid Tafjord og Mathias Klitgård og Elisabeth Lund Engebretsen.  
 
Der er avholdt en rekke gjesteforelesninger i løpet av 2019. Professor Line Nyhagen, Loughborough 
University, gjesteforeleste (19.3) under tittelen «Feminisme, sekularisme og religion – et omstridt 
tema». I august (26.8) hadde Senteret besøk av historiker og journalist Nina Trige Andersen som holdt 
forelesningen «Re-writing labor history from the margins: Filipinas working and organizing at 
Copenhagen hotels 1960s-2010s», og i september (25.9) gav professor Mark Graham, Stockholm 
Universitet, forelesningen «Mimetic Muslims. Bureaucracy, integration and suspicion in the welfare 
state».  
 
I samarbeid med Programområdet for profesjonelle relasjoner avholdt Senteret forskningsseminaret 
«Død og døende. Et forskningsseminar seminar om velferdsteknologi, omsorg og ansvar i møte med 
døden» (3.10). Førsteamanuensis Stine Willum Adrian, Aalborg Universitet, holdt en keynote 
«Diffraktive læsninger af et halvt hjerte» som ble etterfulgt av presentasjoner av professor Ellen 
Ramvi, UiS, og professor Marta Høyland Lavik, Stavanger universitetssjukehus og VID vitenskapelige 
høgskole. 
 
Senteret har tatt del i arrangementer med Forskernettverk for kjønnsforskning og lokale 
samarbeidspartnere. «Arkeologi møter science fiction» med Kristin Armstrong Oma og Ingvil 
Hellstrand ble avholdt som et tirsdagsforedrag på Arkeologisk Museum (22.10) og Senteret var vert 
for boklansering av «Feminisme i Islam» (4.12) på Sølvberget. Marianne Bøe holdt et innlegg om sin 
bok etterfulgt av en samtale med skribent Fatema al-Musawi og rådgiver Saima Naheed. Samtalen ble 
ledet av Elisabeth Lund Engebretsen. Sammen med Forskningsnettverk for smartby avholdt Senteret 
også arrangementet «Blade Runner – fremtidsvisjon eller et analyseverktøy for nåtida» (27.11) med 
innlegg av Ingvil Hellstrand og Anders Riel Müller. 
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FORMIDLING I MEDIER OG OFFENTLIGHED 
 
Senteret har en meget aktiv formidlingsprofil. I tillegg til vitenskapelige publikasjoner har vi deltatt på 
konferanser og seminarer med totalt 28 vitenskapelige presentasjoner og paneler. Vi har også bidratt 
med 7 faglige foredrag, 11 populærvitenskapelige foredrag og i alt 18 bidrag i media og i kulturfeltet, 
slik som intervjuer, kronikker og debattinnlegg. Som eksempler på dette vil vi trekke fram Elisabeth 
Lund Engebretsens mange populærvitenskapelige foredrag om Pride-historikk, for eksempel på 
Polarmuseet i Tromsø i anledning Arctic Pride (15.11), Seniortreff på Kampen sykehjem, i Oslo, i 
anledning Pride (12.6), deltaker i paneldebatt om sex-arbeid under Regnbuedagene i Bergen (3.6.), 
samt kronikken ”Ti år med sexkjøpsloven er nok” på Radikal Portal (7.10), og kronikk i Klassekampen 
18.12. ”Skummel ideologi, Gjevjon” med Tone Hellesund, Andreas Ihlang Berg og Elisabeth Stubberud. 
Engebretsen gav også flere intervjuer i media i 2019, blant annet til studentradioen Radio Nova (om 
Pride, i juni) og til magasinet Blikk, om BygdePride (mai). 
 
I tillegg vil vi trekke fram Ingvil Hellstrands forskningssamarbeid med The Monster Network, som i  
2019 har resultert i lanseringen av podcast-serien Monster Talks, som produseres av UiS NettOp. Ideen 
til podcast-serien kom i kjølvannet av nettverksbevillingen Monsters, myth and media (2018-2019), og 
tar opp temaer som handler om forskjellighet, makt og normativitet med monsteret som et analystisk 
blikk. Med hjelp fra NettOp, har podcast-serien fått sin egen logo, og distribueres til en rekke 
strømmetjenster, slik som Spotify og Itunes.  
 
AKTIVITETER MED OG FOR STUDENTER 
 
Det er en prioritet for Senteret å styrke utveksling og samarbeide med studentene. Dette har blant 
annet resultert i etablering av Queer Film Club som koordineres av Mathias Klitgård. Queer Film Club 
henvender seg i hovedsak men ikke eksklusivt til studenter. I 2019 har klubben vist en rekke filmer. 
Mathias Klitgård har også holdt innlegg ved arrangementet ”Decolonization of Higher Education: A 
Global Perspective” (10.4) som blev organisert av SAIH-Stavanger og Pan-African Union of Stavanger 
(PASU).  
  

https://themonsternetwork.com/
https://nettop.guru/wordpress/category/monster-talks/
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5. ØKONOMI 
 

Senteret har hatt en god økonomi i 2019 og vi har fått en bedre oversikt over økonomien. Det arbeides 
løpende med å optimere saksgangen med økonomiavdelingen omkring styringen av de enkelte 
prosjekter. Det forventes også at ansettelse av en ny administrativ ressurs i Senteret i begynnelsen av 
2020 vil styrke arbeidet med oversikt og oppfølging.  

Årsregnskapet mot budsjettet for 2019 viser: 

 

Verdt å merke seg om regnskapet:  

• Det er et lite avvik i driftsinntekter i forhold til budsjett. Dette har sin årsak i at vi 
budsjetterte møtevirksomhet i doktorgradsutvalget for høyt.  

• Investeringer gjelder møbler til innredning av et kontor. 
• Driftskostnader er noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes noe etterslep fra tildelte YFF 

midler i 2018.   
• Vi hadde totalt sett lavere kostnader enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak lavere 

lønnskostnader enn budsjettert på grunn av mer lønn overført til prosjekt og forskjøvet 
oppstarttidspunkt på nyansatte.  
 
 
 
Inntekter og antall årsverk er i en positiv utvikling: 
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For arbeidet med økonomi og ressurser framover blir det viktig for Senteret å: 

• Styrke Senterets samarbeid og kommunikasjon med økonomiavdelingen (dette vil særlig være 
et ansvar for ny administrativ ressurs). 

• Styrke den interne koordinering og innsikt i 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 å inngå i eksterne forskningssøknader og samarbeid, slik at 

andelen av eksterne midler kan opprettholdes i et fremtidsrettet perspektiv.  
• Videreutvikle det tverrinstitusjonelle samarbeide om våre undervisningsemner   

 

Avslutningsvis vil vi fremheve at senteret har hatt en meget positiv utvikling de siste årene, ikke bare 
i form av økte økonomiske tildelinger, men også i antall studenter, antall publiseringspoeng og øvrige 
aktiviteter. 
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