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Feminisme       
og universitetspolitikk  
Du har nå fått et nytt Bulletine i hendene. Leser du det? Er det 
viktig for deg? På Senteret diskuterer vi om tiden har løpt fra 
slike publikasjoner som Bulletine – eller om det omvendt nett-
opp er bra at det midt i den elektroniske informasjonsstrømmen 
fortsatt finnes papirutgaver som tross alt er enklere å ta med seg 
i sofakroken eller på café? Vi har besluttet å spørre våre 3600 
abonnenter om hva de mener om dette. Du må si fra nå om du 
fortsatt vil ha Bulletine tilsendt. 

?
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De som faktisk leser Bulletine vil ha 
merket at bladet er lagt betydelig om 
det siste året. Det legges mer vekt på 
å formidle Senterets forskning og på 
kjønnspolitisk og forskningspolitisk 
stoff, mindre på seminarreferater og 
internt SKK-stoff. Noe av det som står 
i Bulletine finnes i dag også på Sen-
terets nettside. Da melder spørsmålet 
seg om det er nødvendig eller rimelig 
fortsatt å utgi også på papir? De som 
ikke har adgang til nettet blir stadig 
færre. På den andre siden er det ikke 
alltid man husker å sjekke alle de in-
teressante nettstedene og elektroniske 
nyhetsbrev hele tiden. Kanskje et papir 
i hånden er en god påminnelse om f. 
eks. Senterets seminarprogram? Men 
en påminnelse kunne jo også komme 
i form av et elektronisk nyhetsbrev et 
par ganger om året? Eller et A4 ark 
med kort informasjon som mange ins-
titusjoner nå har gått over til?

Å utgi og sende ut Bulletine koster 
Senteret ressurser som kan brukes på 
andre ting. Men hvis Bulletine leses 
og settes pris på, er det en god ressurs-
anvendelse. På side 3 finner du noen 
korte spørsmål som du må besvare hvis 
du fortsatt vil ha bladet i sin nåværende 
form. Hvis du ikke svarer, tar vi det 
som et uttrykk for at du gjerne kan 
unnvære Bulletine. Du kan svare ved 
å sende inn spørreskjemaet, eller du 
kan sende en e-post, et brev, eller ta en 
telefon. Fristen for å svare er 1. mars: 
Ja eller nei til fortsatt Bulletine?

Senteret 20 år!
Uansett hva lesernes dom over Bul-
letine blir, vil nr. 2 i 2006 i hvert fall 
komme ut – og de som svarer på le-
serundersøkelsen vil få det. Det blir 
et jubileumsnummer som skal mar-
kere og feire at Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning i Oslo fyller 20 år den 
4. september. Av praktiske grunner fei-
rer vi selve dagen 5. september – sett 
et kryss i kalenderen allerede nå. Vi 
satser på en fin sensommerdag med 

mye bråk og festivitas og et spennende 
faglig program i Georg Sverdrups hus. 
Bulletines jubileumsnummer er neppe 
ute før selve dagen – så følg med på 
nettet!

Rektorskifte,   
feminisme og likestilling
Ved årsskiftet overlot Arild Under-
dal rektorkappen til Geir Ellingsrud. 
Valgkampen var antakeligvis den 
mest omfattende og høylytte i norsk 
universitetshistorie. Det er verdt å no-
tere seg at det fantes kjønnsforskere 
og feministiske støttespillere bak alle 
fem kandidater. Det er altså slett ikke 
entydig hvordan sammenhengen mel-
lom universitetspolitikk og feminisme 
er i dag. Det finnes sikkert ulike me-
ninger om dette, og kanskje er det hel-
ler slik at feminisme ikke ble opplevd 
som noe relevant spørsmål i forhold til 
de universitetspolitiske skillelinjene? 
Kanskje feministene i denne situasjon 
rett og slett tenkte, vurderte og handlet 
først og fremst som forskere og ikke 
som kjønnsforskere? Spørsmålet er in-
teressant fordi feminister de siste årene 
i stadig større grad har stilt opp og 
blitt valgt både som fakultets- og insti-
tuttledere og som del av universitetets 
sentrale ledelse. I den nye UiOledelsen 
finnes i hvert fall to kjønnsforskere og 
feminister: Filosofen Inga Bostad, som 
har blitt viserektor for utdanning og 
likestilling, og medisineren Johanne 
Sundby, som er valgt til universitets-
styret. Dessuten er tidligere likestil-
lingsminister Grete Berget oppnevnt 
som eksternt styremedlem. 

Én ting ser det likevel ut til at alle 
universitetspolitiske feminister er enige 
om: Den likestillingssatsingen som ble 
sjøsatt under Arild Underdal er viktig 
og nødvendig, og den skal følges opp. 
Og dette betyr igjen at også kjønnsfors-
kningen bør styrkes. Selv om likestil-
ling og kjønnsforskning ikke er samme 
sak, så ligger det ofte solid kjønnsforsk-
ning under god likestillingspolitikk. 

Dessuten er det også et likestillingspo-
litisk anliggende at kjønnsperspektiver 
får plass i fagene. Det som kanskje er 
mer oppsiktsvekkende, er at alle fem 
rektorkandidater og de som stilte til 
universitetsstyrevalget ga uttrykk for 
det samme – i hvert fall hva angikk 
likestillingssatsingen. På høstens valg-
møte for de vitenskapelige represen-
tantene til universitetsstyret, ble det fra 
salen stilt spørsmål om kandidatenes 
holdning til likestillingssatsingens 
fremtid. En av de mannlige kandida-
tene avviste spørsmålet: Likestilling er 
i dag et helt ukontroversielt spørsmål. 
Alle er selvsagt for at det gjøres noe 
med universitets skjeve kjønnssam-
mensetting. 

Om vi her enda en gang ser det som 
Hege Skjeie har omtalt som den sær-
norske ”myr av velvilje” overfor like-
stilling – nemlig at ”alle” i prinsippet er 
for, uten at det nødvendigvis får så store 
konsekvenser i praksis, gjenstår det å 
se. Men det er ingen tvil om at UiO un-
der Arild Underdal og Anne-Brit Kol-
støs rektorat fikk den mest ambisiøse 
og omfattende likestillingsplanen som 
ennå er sett ved et norsk universitet, 
og at de også har formådd å få planen 
godt forankret både på ledelsesnivå 
og på lokalt nivå i organisasjonen. Jeg 
skal være ubeskjeden nok til å mene 
at de fikk en del hjelp av at det satt en 
kjønnsforsker i universitetsstyret, men 
det er uansett dem som skal ha honnør 
for å ha satt dette høyt på sin univer-
sitetspolitiske dagsorden. Vi takker 
Arild Underdal og Anne-Brit Kolstø 
for denne innsatsen – i tillegg til alt det 
øvrige de har gjort for UiO de siste fire 
årene – og håper at Geir Ellingsrud og 
prorektor Haakon Benestad vil vise seg 
like seriøse og handlekraftige når det 
gjelder likestilling. Ellers vil nok både 
Inga Bostad og Johanne Sundby vite å 
minne dem om hva som bør gjøres. 

      HarriEt BjErrum NiELSEN
                               SENtErLEDEr

LEDER
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Leserundersøkelse
SKK vurderer om vi skal fortsette med å utgi Bulletine i papirutgave to ganger i året, som nå, eller om vi skal 
formidle informasjon på annen måte.

Hvis du fortsatt ønsker å motta informasjon fra SKK,    
MÅ du svare på denne forespørselen. 
Hvis du ikke svarer tolker vi det slik at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra SKK.

p  Ja takk, jeg ønsker fortsatt å motta informasjon fra SKK. Vi ber om at du prioriterer alternativene: 

A: Papirutgave inklusive publisering i fulltekst i pdf-format på SKKs nettsider.

B: Nyhetsbrev på  papir (ett A4 ark) 2-3 ganger i året med lenker til mer informasjon på SKKs nettsider.

C: Elektronisk nyhetsbrev 3-4 ganger i året.

D: Andre forslag.

Uansett hva resultatet blir planlegger vi å lage en elektronisk mailingliste med nyheter/endringer      
i SKKs seminarprogram og eventuell annen informasjon.

Hvis du ønsker å motta dette, vennligst skriv din e-postadresse her: 

_____________________________________________________

p Nei takk, jeg ønsker ikke lenger å motta informasjon fra SKK.

Vennligst send svaret ditt innen 1. mars

• på epost til nina.heilmann@skk.uio.no (subject: Leserundersøkelse)

• ring Nina Heilmann 228 58936 (228 58930)

• faks til 228 58950 (merket: Leserundersøkelse)

• send slippen (merket: Leserundersøkelse) 

til Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Postboks 1040 Blindern, 0315 Oslo 

Du kan også finne leserundersøkelsen på SKKs nettside: http://www.skk.uio.no
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Likestillingslinja mest populær

Vi starter 2006 med nyoppnevnt programråd, med noen nye     
medlemmer og noen med erfaring fra det gamle programrådet. 
KFL – Kjønn, feminisme og likestilling, et nytt faglig tilbud 
ved uiO på bachelornivå, så det er ekstra spennende å se på             
rekrutteringen til programmet.

Programmet har i dag 70 studenter, 
fordelt med 15 på 2003-kullet; 27 på 
2004-kullet og 28 på 2005-kullet. Fem 
studenter går på årsenheten som ble 
opprettet i 2005. Med en opptaksram-
me på 25 studenter er dette bra!

Av de 53 studentene som har valgt 
80-gruppe har 16 valgt likestillings-
linja. De som har valgt fagfordypings-
linja er fordelt over 10 fag: kriminologi 
(13), sosiologi (9), medievitenskap (4), 
idéhistorie (3), sosialantropologi (3), 
mens kunsthistorie, pedagogikk, filo-
sofi, kulturhistorie og historie har én 
student hver.  

KFL-studentene ser ut til å være 
rimelig flittige: Studiepoengsproduk-
sjonen for 2004 og 2005 har vært litt 
over snittet for alle bachelorprogram-

mene ved HF-fakultetet (som KFL-
programmet er tilknyttet). Like vik-
tig synes vi det er at studentene våre 
ser ut til å trives. Tallene for trivsel i 
underveisundersøkelsen viser en ve-
sentlig høyere andel KFL-studenter i 
kategoriene ”mest positivt svaralterna-
tiv” enn i de øvrige HF-programmene: 
67 % trives ”i stor grad” som student 
ved KFL, og 57 % av KFL-studentene 
er ”alt i alt” veldig godt fornøyd med 
studieprogrammet. Studentene på li-
kestillingslinja er mest fornøyd av alle 
på HF.

Vi vil jobbe videre for å rekruttere 
studenter til programmets utvekslings-
avtaler i Norden, Tyskland og Canada 
og arrangerer en reise for studentene 
våre til Humboldt-universitetet i Ber-

 aV BEatricE HaLSaa, SKK, PrOgramLEDEr

lin i den anledning. En annen viktig 
oppgave er å skape tilstrekkelig sam-
menheng i programmet fordi det har få 
felles/obligatoriske emner og dermed 
lite ”lim”. Dette reflekteres kanskje i 
studentevalueringene der 29% av stu-
dentene sier at de føler tilhørighet til 
KFL, mens 71% føler tilhørighet til 
SKK! 

SKK tilbød ti emner i 2005, og 
hadde 246 studenter oppmeldt til ek-
samen. Av dem leverte 193 (78%) og 
188 besto. 

Tilbakemeldinger fra studentene 
indikerer at mange er godt fornøyd 
med emnene. Vi vil følge opp studie-
kvalitetsarbeidet gjennom systematisk 
å revidere pensum og undervisnings-
opplegg. 

Leder:
Beatrice Halsaa, SKK, 
beatrice.halsaa@skk.uio.no

Sekretær for programrådet:
Programkonsulent Heidi Neubeck 
Lorentzen HF, 
h.n.lorentzen@hf.uio.no

Representanter for fire av de sju 
samarbeidende fakultet:
HF: Anne Birgitte Rønning, INL, 
a.b.ronning@inl.uio.no 

SV: Karin Widerberg, SAI, 
karin.widerberg@sosiologi.uio.no

TF: Jone Salomonsen, teologi, 
jone.salomonsen@teologi.uio.no 

MED: Kristin Heggen, helsefag,    
kristin.heggen@helsefag.uio.no

1. vara UV: Monica Rudberg, PFI, 
m.y.h.rudberg@ped.uio.no 
2. vara MN: Christina Mörtberg, 
IFI, chrismmo@ifi.uio.no
3. vara JUS: Anne Hellum, Kvinne-
rett anne.hellum@jus.uio.no 

to studentrepresentanter: 
Marte Knutsson, 
martkn@student.hf.uio.no 
Trine Haagensen,
godtran@hotmail.com

Vara: 
Tina Wikstrøm, tina.mw@online.no 
Tine Wenner, tinewenner@yahoo.no 

En tekn./adm. representant :
Studiekonsulent Helle P. Granum, 
SKK, hellepg@skk.uio.no
Vara:
Torill Sandberg, IAKH, 
t.m.sandberg@iakh.uio.no 

En ekstern representant: 
Khalid Salimi, salimi@horisont.org
Vara: 
Anne Havnør, 
anne.havnor@bfd.dep.no 

 PROGRAMLEDERENS HJØRNE

Programrådet for bachelorprogrammet i kjønn, feminisme og likestilling



BULLETINE   1 - 06 �

De fleste av mødrene i vår under-
søkelse er født på 1940-tallet. De er 
barn i 1950-årenes husmorland og har 
ingen erindring verken om krig eller 
gjenreisning. Det er ungdommen fra 
de gylne sekstiårene. I vårt utvalg 
er mange av dem å finne som døtre 

Moderne jenter
aV HarriEt BjErrum NiELSEN, SKK

unge jenter inntar en tvetydig plass i det moderne: På den ene 
siden representerer aktive og selvbevisste jenter et sterkt håp om 
at verden har gått fremover og at likestillingen snart er i havn. 
På den andre siden er det ikke noe som kan vekke til live så mye 
panikk og forakt som en ung jente opptatt av seg selv, av kropp 
og av kjærlighet. men kampen for likestilling og kampen for å 
bli et seksuelt subjekt henger faktisk sammen. i prosjektet ”unge 
jenter i tre generasjoner” har Harriet Bjerrum Nielsen og mo-
nica rudberg intervjuet unge jenter, deres mødre og mormødre 
for å undersøke hvordan norske jenter ble moderne. 

Utgangspunktet for prosjektet var ob-
servasjoner på to videregående skoler 
i Oslo i 1991. Vi intervjuet 22 unge 
jenter som tok artium det året, og etter 
hvert også deres mødre og mormødre 
om hvordan det var å vokse opp som 
jente og bli ungdom i henholdsvis 
mellomkrigstiden, etterkrigstiden og 
likestillingstiden. Hvilke valg tok de 
som unge kvinner og hvorfor? Når 
er man voksen og hvordan blir man 
det på ulike historiske tidspunkter? 
Hvordan sammenveves den sosiale 
mobilitet i jentenes ungdomstid, den 
kulturelle modernisering og det psy-
kologiske prosjekt å bli voksen?  Og 
hva har egentlig skjedd med kjønnet 
underveis?

Modernitet     
i bakkeperspektiv
Norge har blitt et moderne samfunn 
mens disse tre generasjonene har vokst 
opp. Mormødrene som er født i 1910- 
og 1920-åra startet sine liv i et nesten 
førindustrielt samfunn og mange av de 
vi har intervjuet vokste opp i små kår 
på landet eller som borgerdøtre i små 
provinsbyer. De hadde sin oppvekst i 
en periode preget av nedgang og skif-
tende økonomiske kriser, eller av kri-
gen. Mange av mormødrene reiste til 
byen som unge kvinner for å ta arbeid 
som tjenestejenter, eller fordi de flyttet 
med sin mann.  Bare noen ganske få 
flyttet for selv å ta utdanning.

av byens arbeider- og lavere middel-
klasse, men fordi deres barndom og 
ungdom falt sammen med velferds- og 
utdanningssamfunnets fremvekst fikk 
de fleste av dem likevel utdanninger 
som sekretærer, lærere, sykepleiere el-
ler bibliotekarer. De ble yrkesaktive 
på heltid eller deltid – men som unge 
jenter hadde de først og fremst hodet 
fullt av romantiske drømmer. 

Da deres døtre kom til verden var 
Norge blitt et moderne postindustria-
lisert, urbanisert og sekularisert sam-
funn. Døtrene er født i 1972, i tidsrom-
met mellom p-pillens ankomst og lo-
ven om fri abort. Deres barndom faller 
sammen med den perioden hvor norske 
kvinner i et meget rask tempo økte sin 
yrkesdeltakelse og hvor likestilling 
mellom kjønnene for alvor ble satt på 
den politiske og i mange tilfelle også 
på den private dagsorden. De vokser 
opp i selvfølgelig velstand, men også i 
en periode hvor velferdsstaten ble satt 
under press av nyliberale strømninger. 
Fordi deres mødre tok utdanning kom-
mer mange av døtrene i vårt utvalg fra 
middelklassefamilier – og det er altså 
dem vi finner våren 1991 på vei til å ta 
artium på allmennfaglig studieretning. 
Da vi intervjuet dem igjen 10 år se-
nere som knappe 30-åringer, hadde de 
fleste fått høyere utdanning og var på 
full fart inn i en karriere innen nye og 
moderne yrker som prosjektledere og 
markedskonsulenter, eller innen mer 
tradisjonelle kremyrker som tidligere 
i høy grad var forbeholdt menn. 

I prosjektet har vi ønsket å beskrive 
det norske samfunns modernisering 
sett i bakkeperspektiv og gjennom 
unge jenters øyne: Hvordan har mo-
dernitetsprosessene virket inn på det 
å vokse opp som jente innen ulike so-
siale miljøer? Hvordan har jentene selv 
gjennom deres valg og prioriteringer 
vært med på å utforme de moderne 
norske livsformer? 

FORSKNING
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Lysten til å bli moderne
Moderniteten er ikke bare noe som 
”rammer” jentene. Gjennom aktivite-
ter og relasjoner i deres hverdagsliv 
er de selv sosiale aktører som er med 
på å bremse, realisere eller utvikle 
de muligheter som moderniseringen 
åpner opp for. Unge jenter har grepet 
mulighetene som gradvis åpnet seg i 
løpet av det 20. århundrede til å skaffe 
seg mer utdanning og har dermed lagt 
en av grunnstenene for den endring 
av kjønnsforholdene innen familie, ar-
beid og politikk som karakteriserer det 
utviklede moderne samfunn. Også på 
andre områder har de utvist en intens 
”lyst til å bli moderne” og kan derfor 
på mange måter ses som en del av mo-
dernitetens fortropp. Det moderne livs 
fristelser ligger nemlig ikke bare i fri-
heten til å velge sin egen livsbane, men 
også i at velstandstigning og et sam-
funn med vekt på konsum og under-
holdning appellerer til nytelse og lyst 
framfor slit og nøysomhet. Moderne 
ungdomskultur har i det 20. århundre 
hatt karakter av et frihetsprosjekt ret-
tet mot arbeidsomhetens, nøysomhe-
tens og lydighetens moral. Å slappe 
av, ha det gøy, hengi seg til romantikk 
og kjærlighet, å bruke penger på seg 
selv og dyrke og iscenesette sin kropp 
har vært felles ungdomsprogram siden 
avslutningen av første verdenskrig. I 
denne forstand er også mormødrene 
moderne jenter. Den eldste genera-
sjonen i vår undersøkelse tilhører den 
første generasjonen i Norge hvor det 
ble vanlig at unge jenter tjente egne 
penger før de ble gift, og de ble dermed 
de første ungdommelige forbrukerne. 
Gjennom å insistere på eget forbruk 
og egen seksualitet har unge kvinner 
kunnet bli moderne subjekter, med 
et eget handlingsrom og et anerkjent 
aktivt begjær. Som deltakere i den mo-
derne ungdomskulturen har de gitt et 
spesifikt bidrag til å flytte normene 

for kjønn, kropp og seksualitet, mens 
likestilling innenfor familie, arbeids-
deling og politikk heller har vært de 
voksne kvinners kampfelt. Begge deler 
har vært viktige forutsetninger for at 
også kvinner har kunnet bli moderne 
subjekter og samfunnsborgere.

Generasjonsstafetter
Det er ikke bare brudd, men også 
kontinuitet mellom generasjonene. 
Ved å anlegge et kjønns- og livsfase-
perspektiv har vi kunnet identifisere 
ulike ”stafettpinner” mellom unge jen-
ter i ulike generasjoner i den sosiale 
endringsprosessen som moderniteten 
utgjør. Når det gjelder barndommen 
dreier det seg først og fremst om en 
endring i forholdet mellom barn og 
voksne: Fra en situasjon hvor barn 
skulle ha respekt for de voksne og til en 
situasjon hvor barn og voksne i høyere 
grad utgjør et partnerskap. Vi ser også 
en gradvis endring i forholdet mellom 
den kultur og mentalitet som hersker i 
jentenes hjem og den de møter i skolen. 
I ungdomsalderen dreier det seg om en 
endring i hvordan kropp og seksualitet 
kan forhandles og uttrykkes. Mens de 
unge jentene i eldste generasjon måtte 
holde et skarpt øye på grensen  for hva 
pene piker kunne tillate seg, er de unge 
jentene i yngste generasjon mer opptatt 
av hvordan de unngår konformitetens 
stempel. Mye av disse endringer skjer 
i et samspill med nye ungdomskulturer 
og nye forbruksmønstre. I ung voksen-
alder består endringen i hvordan valg 
innen utdanning, arbeid og kjærlighet 
avveies i forhold til hverandre: Fra eld-
ste generasjon hvor den viktigste veien 
til et voksenliv var å bli gift, til den 
yngste generasjon hvor kjærlighet kan 
oppleves både som en mangel ved og 
en trussel mot likestillingsprosjektet. 
Alle tre staffettpinner – endringen i 
forholdet mellom barn og voksne, end-
ringer i aksepterte uttrykk for kropp 

og seksualitet, og endringer i forholdet 
mellom utdanning, kjærlighet og ar-
beid – fører til grunnleggende endrin-
ger i hva kjønn betyr både strukturelt, 
kulturelt og personlig for unge jenter. 
Modernitetsprosesser påvirker alle 
sider av livet, men ikke nødvendigvis 
på samme tid, i samme grad eller i 
samme takt. I vår undersøkelse ser vi at 
områdene kan være i utakt og dermed 
skape spenninger i jentenes liv som 
presser mot forandring. 

Kjønn, moral og               
psykologi i endring  
Norske samfunnsforskere har karakte-
risert moderniteten som en dyptgående 
endring i det moralske imperativ fra 
”å være til nytte” til ”å finne seg selv”. 
Mens eldste og yngste generasjon re-
presenterer ytterpunktene på reisen fra 
en relativt stabil og tradisjonsbasert 
verden til et samfunn hvor individet har 
større valgmuligheter, står mellomge-
nerasjonen i spenningen midt mellom 
dem. I motsetning til mormødrene 
har mødrene måttet ”finne seg selv” i 
moderne forstand, og i motsetning til 
døtrene hadde de ikke sine foreldres 
forståelse for dette moderne prosjektet 
i ryggen. Dette kan være grunnen til at  
de tegner et mer dystert bilde både av 
ungdomstiden og sine oppvekstfami-
lier. Ikke minst er mor-datterforholdet 
på sitt høyeste historiske konfliktpunkt 
her. Den tematisering av mor-datter-
forholdet som vi kjenner fra 1970 og 
80-åras psykologi og skjønnlitteratur, 
avspeiler altså mer en generasjonser-
faring enn en mer allmenn psykolo-
gisk sannhet. Også psykologien i oss 
er et historisk fenomen. Samtidig kan 
man også spørre i hvilken grad denne          
fokusering på mellommenneskelige 
relasjoner henger sammen med en 
generell fremvekst av et psykologise-
rende perspektiv på livet – eller om 
det omvendt er de økte psykologiske 

FORSKNING



BULLETINE   1 - 06 �

Hvorfor skal vi   
forske på vennskap?
aV arNFiNN j. aNDErSEN, FOrSKEr, SKK

– Det er snart ikke grenser for hva det skal forskes på, sa en venn 
av meg når han hørte hva jeg driver med. –  i et land, repliserte 
han, med begrensede forskningsmidler, hvor det er et skrikende 
behov for teknologisk forskning for å skape det vi i framtiden skal 
leve av, så skal du altså studere vennskap! Hadde det nå bare 
vært forskning som kunne blitt brukt til noe. Han fortsetter:  
– Det fins jo et hav av utsatte grupper i dette samfunnet som 
virkelig kunne hatt nytte av et prosjekt som kunne dokumentere 
deres situasjon ovenfor myndighetene!

Hva sier en da – når en ikke kan slå i 
bordet med at dette er svært nyttig og 
vil ha en direkte effekt på landets brutto 
nasjonalprodukt? Skal en argumentere 
med betydningen av grunnforsknin-
gen og sannsynliggjøre at her vil det 
foreligge noen svar som framtidige ge-
nerasjoner kanskje kan ha nytte av? 
Nei, presset inn i et hjørne ble svaret 
noe i denne retning: Skal vi forstå det 
samfunnet vi lever i, må vi også skjøn-
ne sentrale betingelser for hvordan og 
hvorfor vi velger å organisere våre liv 
på bestemte måter. Når det kommer til 
forskningen om våre sosiale nettverk 
har samfunnsvitenskapen hatt fokus på 
familie og kjønn. Dette er nyttig  kunn-
skap f. eks. så lenge vi søker å legge 
til rette for muligheten til å kombinere 
arbeid og familieliv. Men i et samfunn 
med økt vekt på produksjon av im-
materielle verdier hvor kunnskapen og 
de nettverk vi er en del av har fått økt 
betydning for hva hver av oss også blir 
i stand til å produsere, da betyr nære 
relasjoner som vennskap noe helt annet 
enn for bare 30 år siden. 

Vi er ikke bare avhengig av hun 
eller han på nabokontoret, men også 
de vi samarbeider med i andre orga-
nisasjoner som har andre landkoder 
på telefonen enn den norske. Derfor 
er det viktig å forstå hva vennskap be-
tyr for folk i dag. Dette fordi det ikke 
bare har betydning for våre levekår og 

vår livskvalitet, men det griper direkte 
inn i hvordan vi på nye måter settes 
i stand til å produsere verdier i vårt 
samfunn. 

Jeg var svært fornøyd med svaret 
der og da. Dette til tross for at det ikke 
helt var kjernen i mitt prosjekt. Likevel 
indikerer det en retning jeg ønsker at 
dette prosjektet skal ta: Nettopp det å 
forstå hvordan nye sosiale fellesskap 
tvinger seg fram når vi forlater industri-
samfunnets måter å organisere sosiale 
fellesskap på og går over i kunnskaps-
samfunnets produksjonslogikker. 

Et nytt forskningsfelt
Men forskning om vennskap er et re-
lativt nytt forskningsfelt. Kunnskaps-
statusen på dette området peker på 
to forhold: Forskningen på området 
er svært spredt. Ofte er det små stu-
dier som er gjennomført i ulike land 
og det foreligger nesten ingen kom-
parativ forskning. I tillegg er det en 
stor spredning i forskningens faglige 
innretning. I tillegg hevder flere av de 
som har arbeidet på dette feltet at det 
er på tide å utvikle en egen sosiologi 
om vennskapet. Jeg er ikke enig i det 
siste. Kunnskap blir avgrenset av å bli 
satt i glass og ramme. Hvordan skal vi 
forstå de sammenhenger vi er en del av 
når de brokkene vi forstår samfunnet 
innenfor blir stadig mindre? Vennskap 
er jo noe de fleste av oss erfarer og 

spenninger i det moderne livet 
som gjør at  mellomgenerasjonen 
og tildels også yngste generasjon 
finner seg selv i denne måten å 
snakke på? 

Unge kvinner har arbeidet 
”gjennom kjønnet” for å bli aner-
kjent som subjekter og dermed 
også bidratt til å meisle ut nye 
måter å være jente på i en bredere 
forstand. Det er i dag ikke nødven-
digvis tegn på ”ukvinnelighet” å 
være ambisiøs og selvhjulpen, å 
være et aktivt handlende og be-
gjærende subjekt. Hvordan den 
kvinnelige kroppen og kjærlighe-
ten forøvrig skal forstås i en slik 
ukjønnet verden er likevel spørs-
mål som kvinner sliter med. Som 
30-åringer har de fleste gjort seg 
noen flere erfaringer om at like-
stilling er viktig, men erkjenner 
også at den ikke gir svaret på alle 
livets problemer og utfordringer. 
Det handler ikke bare om å hånd-
tere karriere, barn og kjærlighet 
i forhold til et grådig arbeidsliv, 
men også om mer grunnleggen-
de moralske utfordringer. Er det 
kanskje her deres generasjons 
politiske engasjement og politiske 
bidrag ligger? 

Boka  kommer ut i mars:
Harriet Bjerrum Nielsen & 
Monica Rudberg: 
moderne jenter - unge kvinner 
i tre generasjoner. 
Universitetsforlaget 2006.
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i vår kultur og da på en ny måte, men 
hvilken betydning har dette for det 
moderne felleskapet?

Reorgansiering    
av det intime?
Det er med utgangspunkt i disse siste 
observasjonene jeg ønsker å studere 
vennskapet. For hvilken betydning har 
det for det sosiale fellesskap at intimitet 
og nærhet ikke lengre bare har sin sosi-
ale forankring i parforholdet, familien 
og i det vi tradisjonelt har definert som 
samfunnets private rom? Er vi vitne 
til en institusjonell reorganisering av 
det intimes plass i samfunnet? Hvil-
ken betydning har dette eventuelt for 
våre forventninger til det som rommes 
i parforholdet, familien og ekteskapet? 
Hvilken betydning har det for de nye 
bånd som skapes på arbeidsplassen el-
ler i andre mer offentlige sosiale rom at 
de blir preget av en form for nærhet? 

Med fokus på vennskap og hva vi 
legger i dette begrepet og hvordan det 
forholder seg til andre former for nære 
bånd mellom mennesker, ønsker jeg å 
studere dette fellesskapets innhold og 
dets grenser. Det er særlig grenseopp-
gangene jeg interesserer meg for. Jeg 
tror det er her kategoriene trer fram, 
men også her nye potensielle mulig-
heter for sosialt fellesskap blir gjort 
tilgengelig. 

Forskning om vennskap kan muli-
gens skaffe oss vesentlig innsikt knyt-
tet til de sosiale fellesskap vårt sam-
funn i dag etablerer. I det minste er 
det et annet utkikkspunkt for å studere 
sosiale fellesskap enn det som har vært 
tradisjon for i norsk sosiologi.

a.j.andersen@skk.uio.no

på vei defineres ut fra konteksten og 
får av den grunn derfor også ulike be-
tydninger. 

Vennskap og intimitet            
i fjernsynsruta
Ingen av tallene eller definisjonene kan 
gi oss direkte lesehjelp for å forstå hva 
vennskapet av i dag sier om vårt sam-
funn. Vi har derimot fått økt oppmerk-
somhet mot fenomenet i  fjernsynsruta: 
”Friends”, ”Seinfeld”, ”Ally McBeal” 
og ”Sex og singelliv.” Alle tematiserer 
vennskapsrelasjonene på ulike måter, 
men er det egentlig vennskap det dreier 
seg om? Er det ikke en salig blanding 
av mulige seksuelle relasjoner, brutte 
forhold og vennskapet som et lim som 
holder det hele på plass? Eller er det 
motsatt?  Slik at de som finner hver-
andre oppdager at de egentlig bare er 
venner og sitter igjen med bare det 
nest beste? 

Hva er det disse seriene tematise-
rer? Er det mulige grenseoppganger 
mellom vennskap og parforhold eller er 
det såpeoperaenes italesettelser av nye 
intimiteter? Også andre programmer 
på fjernsyn formidler nye omgangs-
former i det offentlige rom. Talkshows 
rommer en personlig og intim tone. 

Men det er ikke bare på TV vi for-
nemmer det intime på nye måter. I løpet 
av de siste 30 årene har vi i offentlige 
sammenhenger gått fra å være dis til å 
bli dus. Dette gjelder blant naboer og 
folk  vi møter på trikken. Det er svært 
sjelden at vi tiltaler en kollega med et-
ternavn. Vi har gått fra en kultur hvor 
formaliteter og hierarkier teller, til en 
kultur hvor vi i det minste ønsker å 
framstå som likeverdige. Vi føler oss 
mer komfortable i jobbsammenheng 
når det personlige er mer framtredende 
i stedet for det formelle og hierarkiske. 
Det personlige har fått økt betydning 

som har ulik betydning for oss i ulike 
livsfaser.

Hva kan vi så lære om samfunnet 
om vi forsøker å forstå det med ut-
gangspunkt i vennskap? Statistikken 
sier følgende: Venner kommer som 
en god nummer to etter familien når 
nordmenn må rangere hvem som betyr 
mest i deres liv. Gjennom de siste 15 
årene har Statisttisk sentralbyrås leve-
kårsundersøkelser vist en tendens til 
at vennskap har fått økt vekt og flere 
oppgir at de har en eller flere fortrolige 
venner. I 2002 oppga 14 prosent av 
den voksne befolkning at de manglet 
en fortrolig venn. Til sammenligning 
var det i 1980 27 prosent som man-
glet en slik venn. Endringene her har 
vært størst på 1980-tallet, mens de  har 
vært langt mer beskjedne på 1990-tal-
let. Det er flere menn enn kvinner som 
oppgir at de ikke har en fortrolig venn 
utenom familien: 17 prosent av men-
nene og ni prosent av kvinnene.

Hva er en venn?
Vi kan altså konkludere med at venn-
skapet er et vekstområde og at flere 
føler de har en venn i dag enn tidligere. 
Men hva er så en venn? Det spørsmå-
let bør en ikke stille fordi da løsner 
alle skogens kongler og et hav av ka-
tegorier ramler ned over en stakkars 
forskers smale skuldre. For enhver 
kvinne og mann med respekt for seg 
selv har nemlig sin egen definisjon på 
hva ekte vennskap er. Vi har venner 
fra barndommen, fra studietiden og fra 
den tiden vi fikk barn. Noen har venner 
fra jobb og andre kaller sin kjæreste 
sin beste venn. Eldre har sine egne 
vennskapsgrupper bestående av ulike 
tur og turnlag, andre har naboer som 
er blitt deres nærmeste venner. Dette 
innebærer at vi erfarer hva vennskap 
er svært ulikt, og at vennskapet langt 
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Fokus på pornoens verdi for kvinner
Hvordan kan nye feministiske pornografiproduksjoner fremme frigjøring 
og demokratisering av seksualitet mellom kjønn?

aV aNNE SæBø, gjEStEFOrSKEr, SKK Og NiKK

i mitt forskningsprosjekt Sex, porn, and censorship: what’s in it 
for women? investigating the potential of new feminist porno-
graphies in a post-modern context, ser jeg på nyere feministiske 
utgaver av pornografi. Jeg vurderer deres potensial til å fremme 
en demokratisering av seksualiteten mellom kjønnene der tradi-
sjonelle binære kjønnsrollemønstre oppløses, mens det åpnes for 
større spillerom for individers etablering av seksuell identitet. 

provoserte meg, for etter min mening 
hadde Bjørneboes bok langt mer po-
tensial til å frigjøre kvinners seksua-
litet og fremme en demokratisering av 
seksualiteten mellom kjønnene (mer 
om dette i min artikkel ”The Status 
of Sexuality, Pornography, and Mora-
lity in Norway Today: Are the Critics 
Ready for Bjørneboe’s Joyful Inversion 
of Mykle’s Guilt Trip?” i NOra: Nor-
dic journal of Women’s Studies vol. 
13, no. 1, pp. 36-47). For meg så det 
ut som om sensurens favorisering av 
det høykulturelle i motsetning til det 
lavkulturelle overså spørsmålet om hva 
slags type pornografi som eventuelt 
kunne fremme en frigjøring og de-
mokratisering av seksualiteten. Uav-
hengig av hvorvidt en puritanisme eller 
arroganse lå til grunn, ble det lavkul-
turelle pornografiske materialet helt 
klart møtt med misbilligelse. 

En tidligere pornostjerne   
tar saken i egne hender
Ut  fra hva jeg selv hadde blitt ek-
sponert for av pornografi hadde jeg 
tidligere hatt et relativt negativt syn 
på pornografi. Jeg så det ikke nødven-
digvis som kvinnefiendtlig, men heller 
ikke som noe særlig tiltrekkende. Sam-
tidig syntes jeg kampen mot porno ble 
noe håpløs i sin unyanserte forkastelse 
av pornografi; muligheten for at det 
kunne finnes pornografi som ikke var 
kvinnenedverdigende eller forrående 

Pornografi har som regel blitt betraktet 
som nedverdigende og kvinnefiendtlig. 
I henhold til norsk lov § 204 regnes 
pornografi som ”kjønnslige skildrin-
ger som virker støtende eller på annen 
måte er egnet til å virke menneskelig 
nedverdigende eller forrående, her-
under kjønnslige skildringer hvor det 
gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. 
Som pornografi regnes ikke kjønnslige 
skildringer som må anses forsvarlige 
ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, 
informativt eller lignende formål.” 
Framstillinger som seksualiserer barn 
er også ulovlig. 

Bohemenes ønske    
om frigjøring
Jeg ble selv interessert i pornografi-
ens potensial til å frigjøre seksualiteten 
via mine studier av Kristiania-bohe-
men og dens etterkommere; mange 
av dem søkte å frigjøre seksualiteten 
fra puritanske skam- og skyldoppfat-
telser men ble anklaget for å ha skre-
vet pornografi. Den norske sensuren 
av pornografi vakte dernest min opp-
merksomhet, for Agnar Mykle ble jo 
til sist frikjent for sin såkalt pornogra-
fiske roman Sangen om den røde ru-
bin (1956), mens Jens Bjørneboe ikke 
var like heldig når det gjaldt uten en 
tråd (1966). Årsak? I Mykles tilfelle 
ble de erotiske skildringene ansett for 
å inngå i en kunstnerisk helhet, men 
ikke så i Bjørneboes tilfelle. Dette 

ble slik oversett. Bjørneboe hadde vist 
meg at pornografi kunne ha positive 
konnotasjoner og at det kunne appel-
lere til meg som heteroseksuell kvinne. 
Det fikk meg til å tenke at det muligens 
kunne finnes annet pornografisk ma-
teriale som også kunne ha et positivt 
potensial, det være seg i form av å 
skildre kvinner og kvinners seksuali-
tet i tråd med hvordan jeg ønsket å se 
meg selv og min seksualitet, ikke som 
passivt ”brukt” objekt men som like-
stilt deltager, både giver og mottaker. 
Via sekundærlitteratur om pornografi 
som sjanger kom jeg borti Candida 
Royalles Femme Productions. I 1984 
avsluttet Royalle sin karriere som por-
noskuespillerinne og startet sitt eget 
produksjonsselskap som skulle lage 
kvinnevennlig erotikk. Til sammen 
har Royalle produsert femten filmer 
og flere planlegges. 

Forskjellsbehandling   
av lav- og høykultur
Som selverklært feminist var Royalle 
misfornøyd med hvordan industrien 
opererte og hva den produserte, men 
hun så likevel et potensial i pornogra-
fien. I stedet for å ta del i  protestkoret 
mot pornografien, valgte hun heller  å 

Fra Candida Royalles mini-drama ”The 
Tunnel” (Sensual Escapes) fra 1988. Sio-
bhan Hunter gir her uttrykk for en kvinnes 
seksuelle begjær og aktive etterstrebelse 
på tilfredsstillelse.
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ta saken i egne hender og begynte å 
lage pornografi som fremstiller kvin-
ner og deres seksualitet slik hun øn-
sker å se den fremstilt. Royalle er ikke 
alene om slik å reformere pornogra-
fien, men det er fremdeles kun en liten 
nisje av pornografiprodusenter som la-
ger filmer med et kvinnelig publikum 
i tanke. Videre er disse filmene ikke 
tillatt distribusjon i Norge fordi de fel-
les av Høyesteretts tolkning av § 204 
som innebærer at nærbilder av erigerte 
peniser og kjønnsorganer i bevegelse 
har vært forbudt. (Høyesterettsdom-
men i saken mot Stein Erik Mattsson 
for distribusjon av det usladdete bladet 
”Frie Aktuell Rapport” åpner nå for at 
det blir lovlig å ha slike bilder i blader, 
men ikke nødvendigvis på film.) 

Slike bilder har likevel blitt vist på 
norske kinoer og cinemateker fordi de 
har inngått i en helhet som har blitt 
anerkjent som kunst. Jeg tenker da blant 
annet på de franske filmene romance 
(1999) og Baise-moi (2000), begge 
produsert av kvinnelige representan-
ter for den nye såkalte ”rosa bølgen” 
i Frankrike, høykulturell pornografi. 
Verken romance eller Baise-moi er 
renspikka pornografi; dvs. ingen av 
dem har som hovedformål å skildre 
seksuelt begjær og nytelse for å vekke 
lyst og kåtskap. Filmene spiller på por-
nografiens sjangerkonvensjoner, men 
først og fremst representerer filmene 
en voldsfeminisme der vold blir brukt 
som forløsende redskap. I Baise-moi 
for eksempel, er det to kvinner som 
inntar den mannlige forfører- og for-
bryterrollen; de to venninnene forkas-
ter den kvinnelige objektposisjonen og 
begir seg ut på en road-trip der å knulle 
og så drepe de mennene de møter på 
veien er hovedingrediens. I romance 
begir hovedpersonen seg ut på en sado-
masochistisk reise når samboeren hen-
nes mister interessen for sex. Gjennom 

fornedrelse, straff og nytelse søker hun 
en slags gjenoppstandelse. 

Frigjøring på flere nivå
I mitt forskningsprosjekt tar jeg for 
meg både de lavkulturelle og de høy-
kulturelle feministiske produksjonene. 
Jeg stiller meg kritisk til den norske 
pornografireguleringen som ikke tar 
stilling til hva slag materiale som kan 
ha mer eller mindre potensial til å 
fremme en frigjøring og demokratise-
ring av seksualiteten, uansett om det 
er høykulturell kunst eller lavkulturell 
brukskunst. Jeg er spesielt interessert 
i hvordan pornografi kan fungere som 
revisjon – fornyelse, forskyving og 
utvidelse – av det språket vi har for 
erotiske fantasier og dessuten rydde 
rom for et friere forhold til seksuelt 
begjær og nytelse. Dette innebærer en 
frigjøring fra en skam- og skyldbefengt 
puritanisme som fremdeles holder et 
visst tak på norsk kultur og mentalitet 
(les mer i overnevnte artikkel publisert 
i NOra), men også fra den patriarkal-
ske kjønnsrolleforståelsen. Begge har 
blitt sett på som særlig undertrykkende 
og ekskluderende i forhold til kvinners 
seksualitet, selv om Mykle viste at også 
menn kunne kjenne seg tynget av pu-
ritanismen. Når det gjelder den patri-
arkalske kjønnsrolleforståelsen blir 
det stadig klarere at den kan oppleves 
som problematisk for menn så vel som 
kvinner i dagens likestillingsorienterte 
samfunn; for kvinner fordi den redu-
serer dem til passive objekter og for 
menn fordi den mistenkeliggjør dem til 
ustyrlige (over)gripere som forfører og 
tar noe som vegrer seg for å bli tatt. 

Oppløsning av tradisjonelle 
binære kjønnsrollemønstre
Som et produkt av et patriarkalsk sam-
funn kan det erotiske språk oppleves 
som problematisk i forhold til moderne 

feminisme og likestillingsdiskurs. Det 
spennende med mye av den nyere femi-
nistiske pornografien er hvordan den 
utvider, forskyver og reviderer det ero-
tiske språket slik at tradisjonelle binære 
subjekt-objekt og aktiv-passiv relasjo-
ner oppløses i en økt rotasjon av mak-
ten eller initiativet mellom kjønnene, 
samtidig som det skapes rom for større 
mulighet til å definere egen seksuell 
identitet. En viktig målestokk for den 
nye pornografiens potensial til seksu-
ell frigjøring og demokratisering blir 
i den forbindelse hvorvidt det kvinne-
vennlige perspektivet medfører en ek-
spansjon av mulighetsrommet for både 
kvinners og menns identitetsforming 
eller om den innebærer en forsterking 
av tradisjonell kjønnsrolleforståelse. 
En klar risiko ved å lage pornografi 
som skal appellere til kvinner er jo at 
visse fordommer om hva kvinner liker 
blir dyrket. Jeg vil vurdere tilfeller der 
slike fordommer kommer til uttrykk 
så vel som tilfeller der pornografien 
viser evne til å bryte ut av stereotyper 
og ekspandere mulighetsrommet for å 
etablere kjønn og seksuell identitet. 

Anne G. Sæbø er ansatt som før-
steamanuensis ved St. Olaf Col-
lege i Minnesota, USA. Hennes 
bakgrunn er idéhistorie og litte-
ratur. Hun har en Ph.D. fra Uni-
versity of Washington. Hennes 
doktoravhandling er en nylesing 
av Knut Hamsuns og Isak Di-
nesens verker i lys av Friedrich 
Nietzsches filosofi.  

Fra august 2005 til mai 2006 
har hun forskningsfri (sabbatsår) 
fra St. Olaf College og er i den 
forbindelse i Norge der hun er 
tilknyttet SKK og NIKK som 
gjesteforsker. 
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Hvordan forske uten å sette seg fast?
Erfaringer fra en kunnskapsprosess
turiD marKuSSEN, Dr.graDSStiPENDiat, SKK

i mitt prosjekt “touching worlds: Kjønn, seksualitet og etnisitet i 
kunnskapsprosesser” studerer jeg kulturfaglig forskning og annen 
kulturell praksis. jeg tar utgangspunkt i dekonstruktive og feno-
menologiske tilganger, særlig slik disse artikuleres i feministisk og 
postkolonial forskning, samt i vitenskapsstudiefeltet. jeg studerer 
kunnskapsprosessene, med særlig vekt på disses virkelighetseffekter, 
ikke minst virkelighetseffekter knyttet til taktile arbeidsmåter og ut-
trykk. I det følgende presenterer jeg en refleksjon med utgangspunkt 
i min opplevelse av selv å være underveis i en kunnskapsprosess, 
med særlig vekt på en forestilling om “annerledeshet”.

Spørsmålet som har utgjort utgangs-
punktet for min doktorgrad er: Hvordan 
kan vi forholde oss til annerledeshet? 
Det var da dette spørsmålet slo ned i 
meg for noen år siden at jeg skjønte 
at jeg kunne gjøre en doktorgrad, og 
det er på sett og vis dette spørsmålet 
som forblir arbeidets viktigste grunn. 
Det er en bevegelig grunn. En grunn 
som er like mye arbeidets overflate som 
dets basis. Like mye arbeidets effekt 
som årsak. Mye av tiden fremstår ikke 
spørsmålet som viktig for meg, tanken 
slipper tak i det, glemmer det. Men 
likevel arbeider det seg frem i de tek-
ster jeg skriver, de analyser jeg graver 
ut. Spørsmålet fungerer som en driv-
kraft og ledetråd; det kom fra et sted 
der jeg kjenner behov for å oppholde 
meg lenge. Derfor kan jeg tillate meg å 
“glemme” spørsmålet, la tanken slippe 
tak i det – det vil likevel være operativt 
i mine bevegelser.

For er det noe dette spørsmålet gjør 
for meg, så er det å bevege. Mitt forsk-
ningstema er kunnskapspraksis. Jeg 
forsker på, forsøker å skrive om, hvor-
dan forskere, og andre, søker å forstå, 
hvordan de skaper kunnskap, hvordan 
de gjør sine verdener – og hva slags ef-
fekter disse forsøk har. Det som særlig 
interesserer meg er hvordan forskning 
– og andre kunnskapspraksiser – kan 
ha endrende effekter. Dette er relevant 

for feministisk forskning, men også for 
all annen kunnskapspraksis som søker 
å løse opp urettferdighet og lidelse.

Rom for annerledeshet
Ønsker vi å endre på noe i verden, har 
vi per definisjon tilgang, hvor vagt det 
enn måtte være, på en forestilling eller 
følelse av at ting kan være annerledes. 
Annerledes enn hva de nå er. Annerle-
des enn hva de til enhver tid domine-
rende fortellinger og diskurser eier rom 
for, språklig og praktisk. Jo sterkere 
tilgang vi har på denne annerledeshe-
ten, på dette rommet der ting, om så 
bare glimtvis, allerede er annerledes, 
jo sterkere kan vi arbeide det fram, i 
metodisk og analytisk arbeid, i tekster 
og annen formidling.

Det handler altså om å åpne seg for 
en annerledeshet som allerede eksiste-
rer, som allerede eier noen former for 
rom i verden, om enn disse rommene 
til tider kan være svært skjøre eller av 
andre grunner ikke så lett tilgjengelige. 
Kanskje eier de intet språk, eller et språk 
vi ikke så lett gjenkjenner, kanskje er 
de så tett innvevd i prosesser og insti-
tusjoner som har språk, som vi allerede 
kjenner, at vi taper dem av syne.

Om å bevege seg selv
Det handler om en annerledeshet ute 
i verden, men det handler også alltid 

om vår evne til selv å erfare denne an-
nerledesheten, få en følelse med den, 
skape et språk for den. Jeg kan aldri gi 
stemme til andre eller annet enn meg 
selv, men min stemme kan òg frem-
bringe noe som er større enn meg selv, 
kan bære i seg spor – vil alltid bære 
i seg spor – av verdener hinsides det 
som måtte være min individualitet. En 
individualitet, som, om enn den er dis-
tinkt, alltid allerede er en del av verden 
– sosialt, kulturelt, affektivt og i sin 
øvrige materielle spesifisitet.

Jeg må altså selv bevege meg, om 
jeg vil åpne meg for det jeg kanskje 
bare vagt fornemmer, eller som jeg 
kanskje sterkt fornemmer, men ikke 
så lett får til å kommunisere om i de 
sammenhenger jeg måtte ønske å be-
vege.

Metodologi og følelse
Det handler altså om å gjøre et trans-
formasjonsarbeid med seg selv. Jeg 
kunne si at jeg søker analyseredskaper 
(en kunne også si fortolkningsnøkler) 
som er egnet til å åpne opp denne an-
nerledesheten, som kan gi den uttrykk, 
i språk og i handling, som kan bidra 
til å gjøre den mer manifest.

Slike analyseredskaper er ikke bare 
av metodologisk karakter – i alle fall 
ikke i stram forstand. Klart kan det 
handle om å finne måter å stille spørs-
mål på – måter å  “samtale” med et 
materiale på (det være seg en person, en 
film, eller andre komplekse manifes-
tasjoner). Men slike “samtaler”, eller 
la oss si interaksjoner, finner også sted 
uten ord. Det kan handle om å åpne 
seg for den følelse som en situasjon el-
ler representasjon bærer i seg. Det kan 
handle om å lære seg å omgås med det 
usagte, som likevel er tilstede, der og 
da. Hvordan kan vi tenke metodologisk 
om dét? Hvordan kan vi gjøre dét?
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Frykt og konflikter
Hva det enn handler om – det å åpne 
seg for noen slags annerledeshet hand-
ler alltid om å være i stand til å bevege 
seg selv. Ønsket er å strekke seg ut over 
det vi allerede mener å vite, åpne opp 
blindflater vi måtte ha (uten å tro at 
vi dermed blir uten blindflater!) – et 
ønske som fordrer av oss en evne til å 
slippe tak, la oss bevege.

Slike bevegelser kan bringe opp 
frykt, de kan bringe opp konflikter. 
Frykt, fordi vi må tillate oss å ikke 
vite, akseptere at vi ikke allerede vet. 
Vi må åpne oss for situasjoner og fore-
stillinger vi ikke i utgangspunktet kan 
vite hvordan vi vil håndtere. Det kan 
bringe opp konflikter i oss selv, fordi 
det vi allerede mener å vite kan miste 
sin grunn. Mye energi i fagdebatter 
handler nettopp om slike indre kon-
flikter – projisert utad: forskere har 
ulike tilganger på det som måtte be-
vege seg i verden, har latt seg bevege 
av ulike ting, og setter seg til tider fast 
i det de har lært. Det er også frykt 
forbundet ved å skulle gi slipp på slike 
posisjoner – frykt for at verden skal se 
at jeg har tatt feil.

Å bevege verden
Kanskje handler det ikke alltid om 
hvem som har rett og hvem som tar 
feil, men om at verden er mangfoldig 
og at vi kommer i berøring med den 
på ulikt vis. Kanskje er den åpenhe-
ten jeg etterspør – og sporer – i meg 
selv og i de kunnskapsprosesser jeg 
for øvrig studerer i mitt prosjekt, en 
vesentlig komponent om vi ønsker 
at kunnskapsarbeid skal kunne bidra 
– ikke bare til å sette verden på begrep, 
men til å bevege den, og derigjennom 
bidra til et større mangfold av livsmu-
ligheter.

turid.markussen@skk.uio.no

Canada - here we come? 
Har du lyst å studere feministisk teori i utlandet? i så fall anbe-
faler vi at du undersøker Queens universitet nærmere. 

Her er mulighetene mange, enten du er 
interessert i seksualitetsstudier, post-
koloniale studier, maskulinitet, film 
og populærkultur, eller emner som 
feministisk litteraturkritikk, velferds-
politikk, kvinner og helse eller kjønn 
og miljø. Klikk deg inn på undervis-
ningsoversikten, og la deg inspirere:
http://www.queensu.ca/wmns/cour-
ses.html#WMNS_Courses_of_In-
struction

Fordelen med å reise til Canada er 
selvsagt at språk og kultur er lett til-
gjengelig, samtidig som forskjellen til 
det norske er stor nok til at kontrasten 
blir merkbar, utfordrende og lærerik. 
Queens universitet ligger ved Lake 
Ontario og ”de tusen øyer”, og er et 
eldorado for friluftsinteresserte. Nett-
sidene kan gi mer inntrykk av Queens: 
http://www.queensu.ca/3rdLevel/visi-
torInformation.php

Queens ligger i Kingston, en univer-
sitetsby med lett framkommelighet og 
en rekke små og hyggelige spisesteder. 
Det er ikke så langt verken til Niagara 
Falls eller metropoler som Toronto og 
Montreal. Universitetet er et av de eld-
ste i Canada med 20 000 studenter.

Utvekslingsavtale
SKK har inngått utvekslingsavtale 
med Queens universitet. Vi har lagt 
forholdene til rette for en smidig ut-
veksling, der praktiske spørsmål hånd-
teres av erfarne folk ved UiO og ved 
Queens. Women’s Studies Department 
har en særdeles hjelpsom og effektiv 
studiekonsulent i Terrie Easter Sheen, 
og en rekke spennende lærere – både 
yngre og eldre. Lærerstaben har særlig 
kompetanse blant annet i kvinnerett, 
postkoloniale studier og skjeiv teori, 
velferds/fattigdomspolitikk, black stu-
dies og kulturstudier. Universitetet har 
et aktivt studentmiljø, som blant an-
net utgir den årlige Queens Feminist 
review. 

Vi håper at SKK kan ta i mot en 
utvekslingsstudent fra Queens om ikke 
lenge, og at den første KFL-studenten 
deretter tar sats og bestemmer seg for å 
forsøke et semester i Queens. Utveks-
lingsstudenter skal ta minst ett (fritt 
valgt) emne i kvinne- og kjønnsstudier, 
og det er som sagt mange spennende 
muligheter. 

beatrice.halsaa@skk.uio.no
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Studiekonsulent Terrie Easter Sheen ved Women’s Studies Department.
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Vårens seminarprogram

Senteret byr på et omfangsrikt seminarprogram våren 2006. Her 
følger en foreløpig oversikt over arrangementene – men følg godt 
med på nettet for ikke alle detaljer er på plass ennå. 
Det blir en seminarrekke om ”Feminisme i nordisk kryssild” som 
tar for seg aktuelle diskusjoner om feminisme og forskning i hen-
holdsvis Norge, Sverige og Danmark. Paraplyseminarene menn 
og maskuliniteter og Feminisme og multikulturalisme fortsetter 
med hyppige møter utover våren, og det blir også et seminar i an-
ledning av den nye læreboka i kjønnsforskning, redigert av jørgen 
Lorentzen og Wencke mühleisen, og skrevet av mange av Sente-
rets forskere. Semesteret avsluttes med konferansen ”Heterosexu-
al desire in gender equality discourse: a point of trouble?” med 
blant annet Linda Williams fra uSa og Lynne Segal fra England 
som gjesteforelesere. 
Seminarene merket med * kan inngå som forskerkurs. For full-
stendig omtale, program og eventuelle endringer, følg med på vår 
nettside http://www.skk.uio.no/formidling/seminarprogram.html. 
Vel møtt!

Menn og maskuliniteter: 
Mat, helse og kropp – tanker fra 
menn i tre yrkesgrupper.

Tid: Tirsdag 14.2, kl. 1415-1600
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et. 
Innleder: Gun Roos, forsker ved Sta-
tens institutt for forbruksforskning.

Hvordan snakker menn i ulike yr-
kesgrupper om helse, mat og kropp 
- som rutine, helse eller identitet?
Faglig ansvarlige: Jørgen Lorentzen og 
Knut Oftung, SKK.

Menn og maskuliniteter: 
Alenefar-plottet i litteratur og film: 
Fra George Eliot til Steven Spiel-
berg.

Tid: Tirsdag 28.2, kl. 1415-1600
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et. 
Innleder: Bjarne Markussen, forsker 
ved Høgskolen i Agder.

Alenefar-plottet er betegnelsen på 
et plott som er svært utbredt i moderne 
litteratur og film. Grunnstrukturen i 
disse fortellingene reiser sentrale 
spørsmål om eksistensiell mening, 
omsorg, kjønn og makt. 
Faglig ansvarlige: Jørgen Lorentzen og 
Knut Oftung, SKK.

Feminisme i nordisk kryssild I.  
Cathrine Holst: 
Å forske som feminist

Tid: Tirsdag 28.2, kl. 1315-1700
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et. 
Innledere: Cathrine Holst, førsteam- 
anuensis ved Senter for vitskaps-
teori, UiB.
Kommentatorer: Professor Karin 
Widerberg, Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi, UiO, og professor 
Sasha Roseneil, University of Leeds 
og SKK.

På seminaret presenterer Cathrine 
Holsts en kritisk gjennomgang av det 
vitenskapsteoretiske grunnlaget for 
deler av norsk kvinne- og kjønnsforsk-
ning - hentet fra kapittel 5 i doktor-
avhandlingen ”Feminism, Epistemo-
logy & morality” (2005). Seminaret 
vil foregå på engelsk.
Faglig ansvarlig: Harriet Bjerrum   
Nielsen, SKK. 

M A R S

Feminisme og etikk.

Tid: Onsdag 1.3, kl. 1015-1600
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et.
Innledere: Ingeborg W. Owesen, sti-
pendiat ved SKK, Tove Pettersen, 
førsteamanuensis ved filosofisk insti-
tutt, UiO, Vigdis Ekeberg, stipendiat 

F E B R U A R

Feminisme og multikulturalisme: 
Interseksjonalitet – et nyttig og 
nødvendig begrep? 

Tid: Mandag 6.2, kl. 1315-1500
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et.
Innleder: Diana Mulinari, universitets-
lektor i sosiologi, Universitetet i Lund, 
Sverige.
Kommentator: May-Len Skilbreid, 
forsker ved Fafo.

Nettverket Feminisme og multi-
kulturalisme fortsetter diskusjonen 
om  interseksjonalitet. Mulinari legger 
fram fra sin bok ”intersektionalitet”.
Faglig ansvarlige: Rachel M. Paul, 
Likestillings- og integreringsombu-
det og Beatrice Halsaa, SKK.
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på Etikkprogrammet, UiO, og Arne 
Johan Vetlesen, professor i filosofi, 
UiO.

Hensikten med seminaret er å åpne 
for en dialog mellom kjønnsforsknin-
gen og etikken. Tradisjonelle moral-
teorier har de siste 20-30 år vært utsatt 
for tildels kraftig kritikk fra feminister. 
Er denne kritikken fortsatt relevant? 
Vi ønsker også å åpne for en diskusjon 
om hvilken betydning kjønn har for 
utformingen/forståelsen av etikk.
Arrangør: SKK i samarbeid med  
Etikkprogrammet.
Faglig ansvarlig: Ingeborg Owesen.

Masteroppgave i kjønnsforskning? 

Tid: Mandag 6.3, kl. 1015-1200
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et.
Nye mastergradsstudenter får her mu-
ligheten til å treffe flere med interesse 
for kjønnsforskning og å finne ut av 
hva Senteret kan tilby.
Faglig ansvarlig: Beatrice Halsaa, 
SKK.

Feminisme og multikulturalisme: 
Gender Norms and Political Islam 
in Norway. 

Tid: Mandag 6.3, kl. 1315-1500
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et.
Innleder: Farhat Taj Andersen, stipen-
diat ved SKK. 
Kommentator: Anne Hellum, profes-
sor ved Kvinneretten, UiO.

Farhat Taj Andersen vil på dette 
seminaret introdusere sitt  PhD pro-
sjekt “gender norms and political is-
lam in Norway”. Seminaret vil foregå 
på engelsk.
Faglig ansvarlig: Beatrice Halsaa, 
SKK.

8. mars-seminar.
Informasjon kommer senere.

Menn og maskuliniteter:
Nye fedre 1990 - 2005: Fra fasci-
nasjon og romantisering til 
kjønnsnøytrale livsstilsprosjekter 
i familien.

Tid: Tirsdag 14.3, kl. 1415-1600
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et.
Innleder: Helene Aarseth, stipendiat 
ved SKK.

Innlegget fokuserer på endring i 
menns fortellinger om sin involvering 
i relasjon til barn og hjemmeliv med 
utgangspunktet i to intervjustudier av 
”nye fedre” fra henholdsvis 1990 og 
2005.
Faglig ansvarlige: Jørgen Lorentzen og 
Knut Oftung, SKK.

Feminisme i nordisk kryssild II.
Drude Dahlerup: Hva skjer i 
Sverige?

Tid: Torsdag 23.3, kl. 1315-1700
Sted: Sted: SKK, Sognsvn. 70, semi-
narrommet i 5. et.
Innleder: Professor Drude Dahlerup, 
Stockholms Universitet.
Kommentator: Professor Gro Hage-
mann, IAKH, UiO, og professor Bea-
trice Halsaa, SKK.

ROKS-debatt, mediestorm, grans-
kning av Eva Lundgren, stiftelse av 
et eget feministisk parti med etterføl-
gende intern splittelse til følge – hva 
i alle dager skjer i likestillingslandet 
Sverige? 
Faglig ansvarlig: Harriet Bjerrum 
Nielsen, SKK.

Menn og maskuliniteter:
Vold mot offentlig tjenestemann         
i et maskulinitetsperspektiv.

Tid: Tirsdag 28.3, kl. 1415-1600
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et. 
Innleder: Professor Liv Finstad, Insti-
tutt for kriminologi og rettssosiologi, 
UiO.

Liv Finstad tar utgangspunkt i lov-
bruddet ”vold mot offentlig tjeneste-
mann”. Kan slike møter og konflikter 
knyttes til konstruksjoner av masku-
linitet? 
Faglig ansvarlige: Jørgen Lorentzen og 
Knut Oftung, SKK. 

Kjønnsforskningens kanon? 

Tid: Torsdag 30.3, kl. 1315-1700
Sted: Georg Sverdrups Hus, Aud. 2.
Innledere: Professor Karin Widerberg, 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeo-
grafi, UiO, professor Ellen Mortensen, 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 
UiB, og professor Nina Lykke, Tema 
Genus, Linköping Universitet.

“Kjønnsforskning: En grunnbok” 
(redigert av Jørgen Lorentzen og 
Wencke Mühleisen) er den første nor-
ske innføringsbok i tverrfaglig kjønns-
forskning. Vi markerer utgivelsen med 
et seminar hvor vi spør hva det inne-
bærer at kjønnsforskningen har blitt 
undervisningsfag. For mer informa-
sjon, se vår nettside.
Faglig ansvarlig: Harriet Bjerrum 
Nielsen, SKK.
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Menn og maskuliniteter: 
Om maskulinitet, kropp og  
følelser blant menn som  
opplever overvekt.

Tid: Tirsdag 25.4, kl. 1415-1600
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et. 
Innleder: Marianne Inéz Lien, sosio-
log.

Marianne Inéz Lien vil snakke 
om de følelsesmessige aspektene 
ved menns erfaringer med overvek-
ten, samt se på nye forhold mellom 
maskulinitet, kropp og makt. Liens 
undersøkelse går konkret inn i mas-
kuline tabuer når det gjelder overvekt, 
slanking og kroppserfaringer.   
Faglig ansvarlige: Jørgen Lorentzen og 
Knut Oftung, SKK. 

Feminisme i nordisk kryssild III. 
Henning Beck: Kvinder og mænd.

Tid: Torsdag 27.4, kl. 1315-1700
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et. 
Innleder: Professor Henning Beck, 
Sociologisk institut, Københavns  
Universitet.

Kommentator: Førsteamanuensis 
Agnes Bolsø, Insitutt for tverrfaglige 
kulturstudier, NTNU, og Hanne Haa-
vind, professor i psykologi, UiO.

I ”Kvinder og mænd” kritiserer 
Henning Beck både ”den klassiske” og 
”den postmoderne” feministiske for-
tellingen blant annet  for å basere seg på 
en implisitt premiss om at kjønn alltid 
betyr makt og splittelse. Han kritiserer 
det empiriske og teoretiske grunnlaget 
for en slik premiss og argumenterer for 

at kjønnsforskningen i større grad bør 
inkludere lysten, lidenskapen, spillet, 
leken og eksistensen. 
Faglig ansvarlig: Harriet Bjerrum 
Nielsen, SKK.

M A I

Twisted Threads of an Intellectual 
Autobiography: Feminist activism, 
queer theory and the psychosocial.

Tid: Tirsdag 2.5 kl.1315-1600 
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et. 
Innleder: Sasha Roseneil, University 
of Leeds og professor II ved SKK.

  Sasha Roseneil, sosiolog og ny 
professor ved SKK er opptatt av tre 
temaer som ofte oppfattes som nokså 
ulike: Feministisk aktivisme, queer 
theory, og forholdet mellom individu-
ell psykologi og den sosiale verden. På 
dette seminaret vil hun fortelle hvorfor 
disse temaer alle ble viktige for henne 
og hvordan hun, over tid, har flettet 
trådene sammen for å utforske noen av 
spenningene i aktuell kjønnsforskning. 
Seminaret vil foregå på engelsk.
Faglig ansvarlige: Sasha Roseneil og 
Harriet Bjerrum Nielsen, SKK.

Menn og maskuliniteter: 
Menn mellom hegemoniske og 
marginale maskuliniteter  
i antikken og middelalderen.

Tid: Tirsdag 9.5, kl. 1415-1600
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 4. et. 
Innleder: Bjørn Bandlien, Institutt for 
arkeologi, konservering og historiske 
studier, UiO.

Med utgangspunkt i førmoderne 
europeisk historie blir søkelyset her 
satt på spenningene mellom såkalte 
hegemoniske og underordnede mas-
kuliniteter. 
Faglig ansvarlige: Jørgen Lorentzen og 
Knut Oftung, SKK. 

Feminisme og multikulturalisme: 
Ethnic Minority Women in Den-
mark: Citizenship, Participation 
and Representation.

Tid: Mandag 15.5, kl. 1215-1500 
(NB! Vi starter en time tidligere 
enn vanlig)
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et.
Innleder: Birte Siim, professor, Insti-
tut for Historie, Internationale Studier 
og Samfundsforhold, Ålborg univer-
sitet.
Faglig ansvarlige: Beatrice Halsaa og 
Anja Bredal, SKK.

* Divine Body, Divine Woman? 
French feminist theory and
phenomenological interpretations 
of divinity, gender and sexual   
difference.

Tid: Tirsdag til torsdag 23.-25.5. 
Sted: Lovisenberg Guesthouse.
This PhD course connects theologi-
cal and philosophical interest in the 
questions of incarnation, embodiment, 
and generativity. In the form of lectu-
res and PhD presentations, we study 
how divinity and humanity have been 
discussed in the Continental tradition 
of thinking, from phenomenology to 
Irigaray’s and Kristeva’s feminist cri-
tiques. 
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Seminaret vil foregå på engelsk. For 
mer informasjon og kurslitteratur, se 
http://www.tf.uio.no/studier/phd-utd/
kurs/kurs-2006.html.
Påmelding innen 1. april til Steinar 
Ims: steinar.ims@teologi.uio.no.
Faglig ansvarlige: Sara Heinämaa, 
SKK og Jone Salomonsen, professor 
ved Teologisk Fakultet, UiO.
 

Feminisme og multikulturalisme: 
Ny norsk forskning – vi presenterer 
nye hovedfagsoppgaver.

Tid: Mandag 29.5, kl. 1315-1500
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et. 
Følgende nye hovedoppgaver blir pre-
sentert:
Trude Langvasbråten (statsvitenskap, 
UiO): “Likestilling i det flerkulturelle 
Skandinavia - flerkultur i skandina-
visk likestillingspolitikk.”
Ida Hjelde (sosiologi, UiO): “Euro-
sentrisme i norsk sosiologi. Sosiologi-     
faget ved uiO sett i lys av Postkolonial 
teori og Dorothy E. Smiths “method 
of inquiry”.
Elise Skarsaune (religionshistorie), 
UiO): ”mann og muslim i likestil-
lingslandet”. En undersøkelse av re-
ligiøs kjønnsidentitet blant mannlige 
muslimer i Oslo.
Faglig ansvarlig: Beatrice Halsaa, 
SKK.

Time and chronicity: An interdis-
ciplinary workshop. 

NB: Dato og mer informasjon kom-
mer senere.
Workshop i medisinsk kvinne- og 
kjønnsforskning i samarrangement 
med IASAM, UiO.
Faglig ansvarlig: Marja-Liisa Hon-
kasalo, professor II, SKK.

J U N I

Key Concepts and Methodologies
in Gender Studies.

Tid: Tirsdag og onsdag 6.-7.6,    
kl. 9.00-17.00 begge dager.
Sted: SKK, Sognsvn. 70, seminar-
rommet i 5. et.
Innledere: Dr. Lois McNay, Reader in 
Politics and Fellow at Somerville Col-
lege, University of Oxford, og forskere 
fra SKK og UiO.

Dette er en workshop som vil gå 
noen semestre fremover. Den er pri-
mært beregnet på SKKs egne forskere 
- men andre interesserte forskere er 
også velkomne. Workshopen som vil 
foregå på engelsk går over to dager. 
Den første dagen settes det fokus på et 
sentralt begrep innen kjønnsforsknin-
gen. Den andre dagen presenteres en 
metode som anvendes av Senterets 
forskere. Vårens workshop vil dreie 
seg om begrepet agency (6. juni) og 
etnografisk metode (7. juni). Hensikten 
med workshopen er å utvikle teoretisk 
og metodisk kompetanse ved Senteret 
og legge grunnlag for fremtidige sam-
arbeidsprosjekter. 
Påmelding senest 1. mai til ingunn.
eriksen@skk.uio.no.
Faglig ansvarlige: Sasha Roseneil og 
Marja-Liisa Honkasalo, SKK. 

*Conference: Heterosexual desire in 
gender equality discourse: A point 
of trouble?

Tid: Torsdag til lørdag 15.-17.6.    
Sted: Georg Sverdrups hus, Aud. 2, 
Se nærmere program på nettet. 
Innledere: Professor Linda Williams, 
University of California, Berkeley og 
Lynne Segal, Birkbeck College, Lon-
don og en rekke nordiske ungdoms- og 
seksualitetsforskere.

Konferansen presenterer ny forskning 
om ungdoms sexpraksiser og bruk av 
pornografi, og om pornografi som et 
mulig rom også for å utvikle nytt språk 
for begjær. 
     Fokus settes på tausheten eller ube-
haget rundt kropp og seksualitet i (den 
nordiske) likestillingsdiskursen. Hvor-
dan påvirker spenninger mellom ulike 
feminisme- og likestillingsdiskurser 
muligheter for å uttrykke og forstå he-
teroseksuelt begjær? Hvilket budskap 
sender dette til unge kvinner og menn? 
Er erotiske fantasier som spiller på 
tradisjonelle subjekt-objektrelasjoner 
mellom kvinner og menn nødvendigvis 
antifeministiske? Konferansen foregår 
på engelsk.
Påmelding innen 1. mai til ingunn.
eriksen@skk.uio.no 
Arrangører: SKK i samarbeid med 
NIKK.
Faglig ansvarlige: Harriet Bjerrum 
Nielsen og Anne Sæbø, gjesteforsker, 
SKK og førsteamanuensis i littetartur-
vitenskap, St. Olaf College, Minnesota, 
USA.

S E P T E M B E R

Jubileumsseminar - Senteret 20 år!

Tid: Tirsdag 5.9, kl. 10.00-17.00.
Sted: Georg Sverdrups Hus.

Følg med på nettet for mer informa-
sjon.

    NAPP UT
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Første norske lærebok    
i  tverrfaglig kjønnsforskning
aV WENcKE muHLEiSEN, SKK

to av SKKs seniorforskere, Wencke mühleisen og jørgen Lorent-
zen, har tatt initiativ til og redigert den første norske innførings-
boka i kjønnsforskning. Kjønnsforskere innenfor og utenfor SKK 
har bidradd til dens tverrfaglige profil. Boka utkommer i mars på 
universitetsforlaget. 30. mars blir det seminar om boka på SKK. 
Her spør vi hva det betyr at norsk kjønnsforskningen nå får egne 
lærebøker?   

Boka undersøker hvordan forestillin-
ger og begreper om kjønnsforskjeller 
er blitt produsert i samfunn og kultur. 
Hvilke betydninger får kjønnsforskjel-
ler tilskrevet, hvilke konsekvenser har 
det for politisk maktfordeling, for so-
siale strukturer og for produksjon av 
kunnskap, kultur og kunst? Dette er 
den første læreboka i norsk kjønns-
forskning som flerfaglig felt. På mange 
måter representerer den et skifte i for-
ståelsen av hva kjønnsforskning er.

Tidligere introduksjonsbøker i 
kjønnsforskning har først og fremst 
fulgt de tradisjonelle fagoppdelingene. 
Det er publisert fagbøker hvor det inn-
går et kjønnsperspektiv på litteratur, 
historie, antropologi, statsvitenskap, 
sosiologi, psykologi, biologi osv. De 
ulike fagtradisjonene har dannet ut-
gangspunkt for en kritisk drøfting av 
forståelser og ”sannheter” i de forskjel-
lige fagene og tydeliggjort nødvendig-
heten av å ha et kjønnsperspektiv. Vår 
lærebok prøver å gi en samlet presenta-
sjon av kjønnsforskningen som både 
viser hvilke trekk kjønnsforskningen 
deler, og hvordan ulike fagområder 
tenker og arbeider både likt og ulikt 
med begrepene og teoriene. Fra den 
tydelige fagoppdelte tenkningen har 
både den norske og den internasjonale 
kjønnsforskningen utviklet seg til et 
stadig mer mangfoldig og tverrfag-
lig forskningsfelt, der utviklingen i 
feministisk teori med felles teori og 
begrepsapparat har stått helt sentralt. 

Kjønnsforskningen har nemlig hele 
tiden vært preget av noen felles inn-
fallsvinkler til forståelsen av kvinner 
og menn, seksualitet og betydning 
av makt i forhold til kjønn, ubevisste 
reproduksjoner av kjønnede forestil-
linger, undertrykkelsens og margina-
liseringens dynamikker. Med denne 
læreboka ønsker vi å understreke at 
kjønnsforskningen som sådan har 
utviklet seg til et eget felt med egne 
tradisjoner, teorier og faglige debat-
ter. Dette har ikke skjedd på bekost-
ning av utviklingen av fagspesifikke 
perspektiver på kjønn, men har tvert 
i mot bidratt til en forsterkning av 
kunnskapsgrunnlaget for forståelser 
av kjønn overhodet.

En grunnbok    
i nyere kjønnsforskning
Læreboka er hovedsakelig forankret i 
nyere kjønnsforskning som inkluderer 
maskulinitetsforskning, queerforsk-
ning og vekten på interseksjonalitet 
– det vil si skjæringspunktet mellom 
kjønn, etnisitet, seksualitet, rase og 
globale forskjeller. I tillegg formidler 
den feltets historie, utvikling og insti-
tusjonalisering. Den er skrevet ut fra 
et norsk og nordisk perspektiv og ser 
kjønnsforskningen i sammenheng med 
demokratiserings- og likestillingspro-
sesser i Norden. Selv om kjønnsfors-
kningen er internasjonal, og dette 
selvfølgelig speiles i boken, er den 
forsøkt forankret i den virkelighet og 

de debatter norske og nordiske lesere 
vil oppleve som relevante og aktuelle. 
Kjønn betyr fremdeles forskjellige ting 
i forskjellige deler av verden. 

Læreboka er ikke et forsøk på å 
harmonisere det spennende teoretiske 
og metodiske mangfoldet i kjønns-
forskningen som gjør det til et vitalt 
kunnskapsfelt. Det innebærer at forstå-
elsesmåter og teoretiske perspektiv og 
forklaringsambisjoner faktisk kan stå i 
konflikt til hverandre. Dette tror vi er 
fruktbart ettersom mangfold, uenighe-
ter og dialog bør prege et kunnskapsfelt 
i rask utvikling. I stedet for å skape en-
het håper vi at kapitlene viser hvordan 
ulik historisk og samfunnsmessig kon-
tekst og ulike spørsmål angående kjøn-
nenes betydning nødvendiggjør ulike 
tilnærmingsmåter og forklaringer.

En oversiktilig introduksjon 
for ferske studenter
Kjønnsforskningen er vel etablert på 
universiteter og høgskoler over hele 
landet. Det drives systematisk under-
visning i kjønnsforskning på alle uni-
versitetene, og svært mange fag og fa-
kulteter har kjønnsforskning integrert 
i sine undervisningsprogrammer. Men 
pensumlistene er stort sett satt sammen 
av en rekke ulike artikler og utdrag, 
og det er vanskelig for studentene å 
få oversikt over dette komplekse fel-
tet. Dette ønsker vi med denne boka å 
rette på: En bok som kan fungere både 
som en oversiktlig introduksjon for fer-
ske studenter, og som et referanseverk 
for de mer viderekomne. Vi ønsker å 
invitere lesere til et kjønnsanalytisk 
blikk ved å by fram perspektiver og 
redskap for å forstå og analysere kjøn-
nede praksiser og kjønnssystemer.

Vi kan si at kritisk kjønnsforskning 
har forskjøvet seg fra en teori om kvin-
ner til en teori om kjønnssystemet, og 
hvordan kjønnssystemet installeres 
og materialiseres i individene og re-

    LÆREBOK
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Smerte og kjønn      
i flerfaglig perspektiv
aV jaN c. FricH, StiPENDiat VED iaSam, uiO

Hva er smerte? Er det kjønnsforskjeller i hvilke sosiale og  
kulturelle forventninger vi har til menneskers opplevelse og hånd- 
tering av smerte? Professor marja-Liisa Honkasalo arrangerte et 
seminar på SKK 25. oktober 2005 for å belyse disse spørsmålene. 

Målsettingen med seminaret ”Pain and 
gender” var å belyse smerte som kjønnet 
fenomen med bakgrunn i samfunnsvi-
tenskapelige, filosofiske og medisinske 
perspektiver. Inviterte foredragsholdere 
var professor Arne Johan Vetlesen, før-
steamanuensis Finn Nordtvedt, og seni-
orforsker Sissel Steihaug. 

Begreper om smerte
Marja-Liisa Honkasalo, som er nyansatt 
professor II ved SKK, innledet med å gi 
en oversikt over ulike betraktningsmå-
ter innen medisinsk antropologi. Hun 
pekte på tre ulike innfallsvinkler til un-
dersøkelser av forholdet mellom kjønn 
og smerte. Hvilken rolle spiller kjønn 
i hverdagsteorier om smerte? Hvordan 
”gjør” man kjønn i det kliniske møtet? 
Hvordan innvirker moralske normer på 
vår oppfattelse av smerte og vår vurdering 
av andres smerte? 

Kvinner må arbeide hardere enn menn 
for å bli tatt på alvor i det kliniske mø-
tet, hevdet Honkasalo. Hun rapporterte 
fra sin egen forskning med mennesker 
som har kroniske smerter i Finland. En 
problemstilling hun belyste var hvordan 
informantene omtalte og forholdt seg til 
egen smerte. Hun fant en kjønnsforskjell 
i språkbruken. Menn oppfattet smerten 
oftere som et objekt eller som en fiende. 
Kvinner hadde større tendens til å be-
grepsliggjøre smerten som en venn, som 
en som ga råd, en som man inngikk for-
handlinger med. 

Grunnvilkår og smerte
Arne Johan Vetlesen, professor ved Filo-
sofisk institutt i Oslo innledet med bak-
grunn i sin bok ”Smerte” (2004). Vetlesen 

anerkjenner at for enkeltmennesker 
kan smerten være noe som frarøver 
individet energi og preger dets virke-
lighetsoppfatning. Han problematiser-
te imidlertid antagelsen om at smerte 
nødvendigvis er noe udelt negativt som 
må lindres, forebygges og behandles. 
Vi forsøker ikke alltid å unngå smerte, 
hevdet han. Erfaring av smerte minner 
oss om våre eksistensielle grunnvilkår: 
avhengighet, sårbarhet, dødelighet, 
relasjonenes skjørhet, og vår ensom-
het. Smerte, spesielt i form av psykisk 
smerte, vil alltid være en del av men-
neskelivet.

Vetlesen var opptatt av å drøfte 
smerte i et sosialfilosofisk og kulturelt 
perspektiv: Kulturen leverer mønster-
gyldige måter for hvordan man skal 
forholde seg til smerte. Her ligger ki-
men til en kjønnsforskjell i hvordan 
vi erfarer og håndterer smerte, mente 
han. Gutter innpodes i større grad enn 
jenter at smerte er noe man må tåle, og 
følgelig blir menns toleranse for egen 
og andres smerte mindre. En fare ved 
en lav toleranse for egen smerte er at 
man søker å transportere den ut på 
andre mennesker.    

Fantomsmertens  
maskuline uttrykk
Finn Nordtvedt, førsteamanuensis i 
helsefag ved Høgskolen i Buskerud, 
presenterte funn fra sitt forskningspro-
sjekt med menn som har fantomsmer-
ter etter amputasjoner og ryggmargs-
skader. Hans kroppsfenomenologiske 
tilnærming var basert på Maurice 
Merleau-Ponty. Smerten minnet in-
formantene om tapet av en kroppsdel 

produserer forestillinger om kvin-
ner og menn som to forskjellige 
grupper. Dermed har også idéen 
om frigjøring blitt mer komplis-
ert. Feministisk teori er knyttet 
til feminisme som politikk, men 
det vil være umulig å tenke seg at 
det bare finnes én form for femi-
nisme eller én form for feministisk 
teori. Kun gjennom åpne dialoger 
mellom de forskjellige posisjoner 
og ved å synliggjøre deres for-
bindelse til politikk og interesse-
grupper, og problematisering av 
de konsekvenser det innebærer 
å velge de forskjellige teoretiske 
alternativene, kan forskningen og 
teoriutviklingen være fruktbar. 
Hva som er kvinne og hva som er 
mann, hva som er femininitet og 
hva som er maskulinitet, vil være 
kontinuerlig gjenstand for kritiske 
betraktninger. Dette er det denne 
boka handler om. 

Kollektiv innsats
Takket være kollektiv forsker-
innsats ser vi fram til utgivelsen 
våren 2006. 

Foruten redaktørene har disse 
bidratt: Harriet Bjerrum Nielsen, 
Gro Hagemann, Beatrice Hal-
saa, Kirsti Malterud, Merete Lie, 
Hilde Bondevik, Heidi Eng, Hilde 
Pape, Linda Rustad, Kari Nyheim 
Solbrække, Åse Røthing, Kari 
Stefansen, Mari Teigen, Helene 
Aarseth, Thomas Walle.

Jørgen Lorentzen og Wencke 
Mühleisen (red):
Kjønnsforskning. En grunnbok.
Universitetsforlaget 2006 
(in press).

  ARRANGEMENTER
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eller kroppsfunksjon, om det levde li-
vet med den tidligere kroppen. Dette 
er en ekstra belastning. Nordtvedt viste 
hvordan smertespråket hos informan-
tene var preget av voldelige og brutale 
metaforer. Ofte ble lyder brukt for å 
formidle smerteopplevelsen. Mate-
rialet viser at smerten ikke ødelegger 
språket slik enkelte tidligere har hev-
det, mente han. 

Et annet trekk ved materialet er 
mennenes kamp for å ikke være an-
dre til bry med sine smerter. De fleste 
deltakerne i undersøkelsen hadde foru-
lykket i trafikkulykker med motorsyk-
kel, og de fleste ønsket seg tilbake på 
motorsykkelen. Dette sier oss noe om 
maskulin identitet knyttet opp mot 
motorsykkelen. 

Anerkjennelse  
og kroppsbevissthet
Sissel Steihaug, lege og seniorforsker 

Vinneren av prisen for fremragende kvinne- og kjønnsforskning 
2005  er anita moe for sin oppgave i psykologi ”Å sette arr på 
det” – kvinners opplevelse av den selvskadende prosessen.” 

ved SINTEF Helse, snakket om smerte 
og kjønn i en klinisk og behandlings-
messig sammenheng. Hun har avslut-
tet et forskningsprosjekt i samarbeid 
med fysioterapeuter om bruk av basal 
kroppskjennskap i behandlingen av 
kvinner med kroniske muskelsmerter. 
For Steihaug var det viktig å under-
streke av kroppen har en målrettethet 
og at kroppen etablerer vaner i møte 
med verden. Det å ha låst pust og det 
å spenne seg er naturlige reaksjoner på 
stress. Reaksjonsmåter som i utgangs-
punktet er hensiktsmessige kan over 
tid bli belastende og sykdomsfremkal-
lende. 

Behandlingsopplegget hun har 
etablert har som mål å utvikle kvin-
nenes kjennskap til egen kropp og 
egne kroppslige reaksjoner. I tillegg 
utgjør gruppesamtaler en viktig del 
av behandlingen. For mange av del-
takerne var nettopp det å bli sett og 

Prisvinner Anita Moe har også skrevet 
masteroppgave i engelsk litteratur. I 
litteraturoppgaven har hun studert 
kvinners litterære uttrykksbehov og 
uttrykksmåter under ekstremt beg-
rensende forhold, slik det var til an-
dre tider og andre steder. Med en slik 
bagasje ble interessen hennes fanget av 
kvinner som er pasienter i psykologisk 
behandling fordi de påfører seg selv 
kutt og brister i huden – ikke med den 
hensikt å dø, men for å sette merke på 
seg sjøl.  

Anita Moes mål med hovedfag-
studiet i psykologi ble å utvikle en all-
mennpsykologisk forståelse av pros-
essen fram til det selvpåførte arret. Og 
metoden var personlige intervjuer med 

Om det å skade seg selv

utDrag Fra KjErSti EricSSONS taLE VED SKKS PriSutDELiNg

anerkjent av andre noe de vektla i sin 
evaluering av opplegget, fremhevet 
hun. Steihaug mener vi må se kvinners 
kroniske smerter i sammenheng med 
de sosiale krav som stilles til kvinner 
i samfunnet.

Smertens kompleksitet
Seminaret viste bredden i fenomenet 
smerte, og tydeliggjorde også at det 
er viktig å belyse smerte i et kjønns-
perspektiv. Kjønn har betydning for 
hvordan enkeltmennesket opplever, 
begrepsliggjør og håndterer smerte. 
Kjønn innvirker på menneskers møter 
med helsepersonell. Det er også rele-
vant å belyse hvordan kjønn preger mo-
ralske normer og kommer til uttrykk 
i kulturens mønstre for håndtering av 
smerte.  

Jan C. Frich var invitert til å kommen-
tere innleggene på seminaret. 

kvinner som skader seg sjøl.
Det som særlig imponerte juryen, 

var Anita Moes bruk av perspektiver 
fra ett fag, nemlig engelsk litteratur, 
til å bryte med dogmer i et annet fag, 
nemlig psykologi, og utarbeide en nys-
kapende teoretisk modell for å forstå 
kvinner som skader seg sjøl.  - Dette er 
en teoretisk modell som åpner for nye 
og andre slags møter med disse pasien-
tene i terapeutisk praksis, sa juryleder 
Kjersti Ericsson ved overrekkelsen av 
prisen 12. januar på SKKs tradisjonelle 
nyttårsfest.

I år kom det inn sju nominas-
joner til prisen. Noe av poenget med 
prisutdelingen er å synliggjøre den 
studentforskningen som blir gjort 

på det mangfoldige feltet kvinne- og 
kjønnsforskning. 

Les mer om prisutdelingen på http://
kilden.forskningsradet.no/c16880/artik-
kel/vis.html?tid=37938
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Prisvinner Anita Moe, Psykologisk institutt, UiO
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Julia Kristevas feminisme 
HaLVOr HaNiScH, StiPENDiat, HøgSKOLEN i OSLO

Bakgrunnen for seminaret var ikke 
bare beundring for Kristevas arbei-
der, men like mye den kritikken som 
hennes arbeider har blitt møtt med de 
senere årene. Ikke minst amerikan-
ske feminister har kritisert hennes ar-
beider, og da særlig Stabat mater og 
Histoires d’amour, for å naturalisere 
kvinner og kvinners kjønn. Denne kri-
tikken er viktig  fordi den knytter an 
til grunnleggende spørsmål i kjønns-
forskningen.

En slik kritikk er ikke vanskelig 
å forstå. Kristevas arbeider blander 
vokabularer vi tradisjonelt knytter til 
konstruksjonistiske eller historise-
rende kjønnsperspektiver, blant annet 
politiske, psykoanalytiske og kultur-
historiske begreper, med begreper vi 
gjerne ser som en del av naturalistiske 
eller essensialistiske perspektiver: Me-
disinske, biologiske og religiøse ter-
mer. Denne blandingen går gjennom 
hele Kristevas forfatterskap. 

Et forsvar for Kristeva:  
Sara Beardsworth
Grunnteksten for seminaret var Sara 
Beardsworths bok julia Kristeva: psy-
choanalysis and modernity. Her forsø-
ker Beardsworth, filosof ved Southern 
Illinois university, å imøtekomme kri-
tikken mot Kristeva. Beardsworths po-
eng kan, litt forenklet, oppsummeres 
som følgende: Kristevas refleksjoner, 
som umiddelbart synes å undersøke 
en tilgrunnliggende natur, undersøker 
i virkeligheten den historiske kontek-
sten hvorigjennom vi forstår kjønn 

som natur. Med Beardsworths egne 
ord: ”When Kristeva associates wo-
man and nature, nature is a historical 
past”. Når Kristeva ser denne naturen 
som ”et uutholdelig sted” er det  i virke-
ligheten et forsøk på å gjøre en histori-
serende undersøkelse av vår historiske 
epoke: Moderniteten.

En slik lesning er ikke på noen måte 
i strid med Kristevas arbeider: Med 
Sara Heinämaas ord er slike lesnin-
ger helt avgjørende  for forståelsen av 
Kristevas feminisme. Ikke desto min-
dre ligger den kanskje enda nærmere 
Beardsworths øvrige forskningsinte-
resser: Tysk historiefilosofi fra Hegel 
til i dag, og da særlig Frankfurtersko-
len. 

Forsvarets problem:  
Er ”umulig fortid”  noe   
vi kan historisere?
En historisk fortid er nettopp kjenne-
tegnet ved sitt nærvær, det være seg 
realhistorisk eller som en del av være 
historiske narrativer. Til forskjell fra 
dette synes Kristeva å undersøke kvin-
neligheten og moderskapet som åsted 
for en krise i nærværets – eller værens 
– orden. Kristeva skriver: ”These par-
ticularities of the maternal body com-
pose woman into a being of folds, a 
catastrophe of being that the dialectics 
of the trinity and its supplements would 
be unable to subsume”.

Spørsmålet er om denne krisen, 
som Beardsworth kaller ”the past that 
was never present”, virkelig kan histo-
riseres? Sara Heinämaa, og resten av 

Julia Kristeva har vært en sentral bakgrunnsfigur for moderne 
kjønnsforskning, så vel som for den teoretiske og politiske beve-
gelse vi gjerne kaller feminisme. For å fokusere på dette arran-
gerte SKK et seminar den 12. november, med tittelen ”Kristevà s 
feminism”, under ledelse av professor Sara Heinämaa.

oss som var til stede, argumenterte for 
at dette var umulig. Tvert imot er denne 
krisen knyttet til en ”førpersonlig for-
tid” – når vår orden kommer i krise 
aner vi restene av en uartikulerbar for-
tid – tiden før jeget ble konstituert. Det 
er nettopp i denne forstand at Kristeva 
ser subjektet som et ”sujet-en-proces”, 
som noe som stadig blir til og stadig 
trues. 

Dette betyr selvfølgelig ikke at 
historiske analyser er irrelevante. Det 
betyr heller ikke at denne forståelsen 
av Kristeva tilsier at hun er irrelevant 
for historiske analyser. Tvert imot av-
gjør hvordan splittelsen utspiller seg 
hvordan vi er subjekter, og dermed 
også  de størrelsene vi kaller ”natur” 
og ”kultur”. Det truede subjektet er i 
Kristevas ord ”terskelen mellom natur 
og kultur”. Både natur og kultur kan 
studeres historisk innenfor dette per-
spektivet, noe Kristeva også har gjort, 
for eksempel i Soleil noir. Poenget er 
bare at selve splittelsen, det at subjek-
tet har en førpersonlig fortid som kan 
true vår symbolske orden, er en del 
av det å være menneske snarere enn 
et historisk produkt.

Kanskje er det nettopp dette som 
er det underliggende poenget med alle 
de biologiske og medisinske termene, 
som har gjort mange feminister kri-
tiske eller urolige: Å insistere på be-
tydningen av noe som faller utenfor 
språket, utenfor kultur og samfunn i 
vanlig forstand. 

Et mulig hovedpoeng: 
Kjønnsproblematikk som 
ramme for spørsmålet om 
”førpersonlig fortid”
Kritikken mot Kristeva har sin aller 
mest elementære bakgrunn i skillet 
mellom sex og gender. Kritikerne an-
klager, litt enkelt sagt, Kristeva for å 
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overse det kulturelt konstruerte ved 
gender – og dermed også den sosiale 
og politiske prosessen man gjerne kal-
ler ”gendering”. Beardsworth imøte-
kommer denne kritikken ved å hevde 
at Kristeva nærmest overskrider denne 
distinksjonen: Istedenfor å henge fast 
i dette skillet, åpner hun for en histo-
risering av den motsigelsesfylte situa-
sjonen som både sex og gender er en 
del av. Slik sett kan Kristeva, slik som 
Beardsworth leser henne, også knyttes 
til nyere kritikere av dette skillets ana-
lytiske betydning, som for eksempel 
Toril Moi.

Kristevas anliggende er likevel, 
slik vi vurderte det, ikke å diskutere 
dette skillet. Muligens kan man si at 
Beardsworth, i sin iver etter å i mø-
tegå kritikken, gjør disse problem-
stillingene mer sentrale for Kristevas 
undersøkelser enn de i virkeligheten 
er. Kristevas undersøkelser av kvin-
nelighet og moderskap er først og 
fremst undersøkelser av forskjell og 
fremmedhet, samt av forholdet mel-
lom det symbolske og det semiotiske. 
Mer presist er moderskapet åsted for 
to grunnleggende former for forskjell 
og annethet: Forskjell i eller innenfor 
et jeg (graviditet) og forskjell mellom 
subjektet og andre subjekter (subjekti-
vering gjennom atskillelse fra Moren). 
Med Kristevas ord: ”heterogeneity […] 
explodes violently with pregnancy”. 

Det heterogene i denne forskjellen 
er ikke – slik Beardsworth synes å 
mene – en heterogenitet innenfor den 
symbolske ordenen (eller den histo-
riske tiden). Snarere gjelder det den 
grunnleggende forskjellen mellom 
subjektets tid og den førpersonlige 
fortiden. Dette er den samme av-
standen som Kristeva arbeider med 
gjennom en lang rekke ordpar: Det 
symbolske og det semiotiske, subjekt-

objekt kontra Tingen, kultur og natur, 
språk og språkløshet. Dette er imid-
lertid ikke kjønnsspesifikke spørsmål 
for Kristeva – for henne er kjønn et 
privilegert eksempel på ”La condition 
humaine”. 

Kanskje åpner Kristevas arbeider 
for en vending i forholdet mellom 
feministiske og transcendentalfiloso-
fiske spørsmål. De siste tiårene har 
kjønnsforskere gjerne fokusert på at 
transcendentale spørsmål – som epis-
temologi, subjektteori, historiefilosofi 
– er kjønnet, og som sådan må ses i lys 
av kjønnsproblematikk. Men kanskje 
kan kjønn og moderskap ses som pri-
mære ”åsteder” for slike transcenden-
tale spørsmål. Kanskje er kjønnsforsk-
ningens oppgave ikke å ”korrigere” 
transcendentale undersøkelser, men 
snarere å produsere undersøkelser 
som er grunnleggende relevante for 
slike undersøkelser.

Videre arbeid       
på og rundt SKK
Arbeidet med disse problemstillin-
gene er ikke avsluttet i og med dette 
seminaret. Tvert imot skal dette vi-
dereføres som et åpent forum, hvor 
Kristevas arbeider vil kunne diskute-
res innenfor flere ulike perspektiver. 
Dette forumet er åpent for alle, men vil 
nok ha en ”langsom” takt i arbeidet. 
Interesserte kan ta kontakt med Sara 
Heinämaa via SKK.

Nye 
stipendiater 
ved SKK 
Fra 1. januar 2006 begynner    
Farhat Taj Andersen som uni-
versitetsstipendiat ved SKK. 
Andersen skal arbeide med et 
prosjekt om kjønnsnormer og 
politisk islam i Norge. 

Prosjektet fokuserer på re-
ligiøse institusjoner i Oslo og vil 
undersøke hvilke kjønnsnormer 
som kommuniseres fra disse in-
stitusjonene gjennom skriftlig og 
billedlig materiale, og kombinere 
dette med intervjuer. Målet er 
å finne ut om det skjer en ut-
vikling av ”skandinavisk islam” 
på grunnlag av påvikningen fra 
det norske majoritetssamfunnet, 
eller om det snarere innføres en 
juridisk/legal pluralisme på om-
råder som ekteskapsinngåelse, 
skilsmisse og arv.

SKKs styre har også tildelt 
Anita Moe universitetsstipendi-
um fra høsten 2006. Moes plan-
lagte prosjekt har tittelen ”arret, 
barberbladet, huden. Kvinners 
selvskadende adferd som subjek-
tiv erfaring og som sosial kon-
struksjon”. Moe har bakgrunn 
fra psykologi (embedseksamen) 
og engelsk litteratur. 

Sosiolog Knut Oftung har fått 
stipendmidler fra Forsknings-
rådet til et prosjekt med tittelen 
Faderskap, omsorg og psykisk 
helse/livskvalitet etter samlivs-
brudd. Oftung skal gjennom 
intervjuer med fedre om prak-
tiske og emosjonelle elementer 
undersøke hvordan omsorg for 
barn kan ha betydning for skilte 
fedres livskvalitet og psykiske 
helse. 
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En god nordisk læringsarena
aV mai camiLLa muNKEjOrD, PHD-StiPENDiat i rEgiONaL- Og   
KjøNNSStuDiEr VED HøgSKOLEN i FiNNmarK /iPL,  uNiVErSitEtEt i trOmSø

Vi var en entusiastisk gjeng som deltok på PhD-kurset Postmodern 
thinking and Feminist research: Feminism, methodology and 
change på Blindern 23.- 25. november. Kurset ble arrangert av 
Den nordiske forskerskolen i tverrfaglige kjønnsstudier i samar-
beid med SKK.  Den nordiske forskerskolen i tverrfaglige kjønns-
studier (fra nå av kalt Forskerskolen) er en ’joint venture’ mellom 
institutt for kjønnsforskning ved Linköping universitet, Sverige, 
NiKK (Nordisk institutt for Kvinne- og Kjønnsforskning) og 36 
partnerinstitusjoner i Danmark, Finland, island, Norge, Estland, 
Estland og Nordvest russland. i tillegg var også Polen, tsjekkia, 
Kenya og romania representert på kurset i Oslo.  

Det er generelt sett utrolig artig og 
spennende med tverrfaglige kurs og 
tverrfaglig tenkning, men det var ikke 
helt enkelt for en empirisk orientert 
antropolog å følge professor Ellen 
Mortensens forelesning som situeres 
på en måte som er meg såpass frem-
med at jeg egentlig var falt av lasset 
før kjerra hadde satt i gang. 

Hengende på slep 
Derfra var det vel helst slik at jeg hang 
og slang i tømmene etter kjerra mens 
vi suste gjennom Heidegger, de grunn-
leggende spørsmål knyttet til beings vs 
Being, temporalitet og destruksjon av 
den vestlige metafysikken som basis 
for konstruksjon av subjekt/objektpo-
sisjoner. Vi tok en liten pust i bakken 
på en stasjon som kalles ”Die Sprache 
spricht” der vi kjapt hørte litt om at vi 
alle fødes inn i en viss språkhorisont, 
og så suste vi videre innom Irigaray 
og Kristeva og sistnevntes teorier om 
poesiens potensialer. Det var en en-
gasjerende og interessant reise, men 
vanskelig. Hadde det gått halvparten 
så fort og vi hadde hatt dobbelt så lang 
tid, osv, men det får bli ved en senere 
anledning.

Roligere om     
destruksjon og genealogi
Dagen før Mortensen slapp til, holdt 
professor Sara Heinämaa en foreles-

ning om destruksjon og genealogi som 
utgangspunkt for postmoderne tenk-
ning. Denne forelesningen var mer til-
passet nybegynnere innen feltet, både 
i tempo og innhold, og dermed var vi 
mange flere som klarte å holde oss på 
plass i kjerra gjennom hele forelesnin-
gen denne dagen. Heinämaa formidlet 
blant annet at destruksjon som begrep 
knyttes til Heidegger og Derrida, at 
destruksjon verken er en teori eller en 
metode, men en praksis; en strategi; en 
måte å forholde seg til en tekst. De-
struksjon ble beskrevet som en selv-
kritisk øvelse der forskeren forsøker å 
bli bevisst hvilke begrepsmessige op-
posisjoner som jobber i ens tekning, og 
hvordan disse virker for derigjennom 
å skape seg nye refleksjonsrom. Det 
spesielle med destruksjon,  argumen-
terte Heinämaa, er at det er en “event” 
hvor forskeren ikke har hundre prosent 
kontroll med det som skjer. Genealogi-
begrepet ble knyttet til Butler (inspirert 
av Nietzsche) og ble presentert som en 
alternativ måte å studere opprinnelser; 
som en alternativ kritisk strategi for 
mottenkning. Genealogien tenker seg 
at røttene ikke ligner på opprinnelsen, 
og at opprinnelsen ikke er helhetlig 
eller spesielt verdifull for dagens stan-
darder, og har som mål å sette spørsmål 
ved oss selv som utkomme av denne 
historien. Genealogen spør ikke bare 
hvordan ting var i fortiden, men også 

hvorfor ting var på en viss måte, og 
hvordan det former oss og vår tenk-
ning i dag. Kanskje vi kan tenke ting 
annerledes? 

Ikke glem lidenskapen!
Siste kursdag foreleste professor Tiina 
Rosenberg om skjeiv metodologi og 
satte på dagsorden et felt som for meg 
er temmelig ukjent. Hadde man ikke 
skjønt det før, så burde man i alle fall 
i løpet av denne forelesningen få en 
følelse av at manns- og kvinnekate-
goriene kan oppleves som svært be-
grensende og diskriminerende, og at 
Skandinavia fortsatt (eller mer enn 
noen sinne?) kan oppleves som et hete-
ronormativt og homofobisk samfunn, 
der enkelte homoseksuelle opplever å 
bli konstruert som “the monster”. Ro-
senberg snakket videre om at det ikke 
er noen nødvendig sammenheng mel-
lom “kropp med kvinnelige kropps-
tegn”, “kvinnelig” og “femininiteter”. 
Gjennomgangstemaet for forelesnin-
gen handlet om politisk engasjement, 
behovene for kjønnsendring og mulig-
hetene for kjønnsendring, og nettopp 
endringsmulighetene som motivasjon 
for å drive innen det forskningsfeltet 
hun gjør: ”Ikke glem lidenskapen i ar-
beidet deres!” minnet Rosenberg om.  

Workshopen som worked!
Det som kanskje fungerte som den 
beste læringsarenaen for meg selv på 
dette kurset var workshopene hvor 
det ble fokusert på hver enkelt delta-
gers doktorgradsprosjekt. Jeg vil her 
benytte anledningen til å berømme 
Tiina Rosenberg for hennes evne til 
å få gruppa vår til å fungere nettopp 
som en workshop. Tradisjonelle opp-
legg er gjerne slik at hver enkelt del-
tager holder en lengre presentasjon av 
sitt prosjekt etterfulgt av spørsmål fra 
deltagerne i gruppa der man fokuserer 
på ett og ett prosjekt om gangen, der 
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resultatet ofte er at hver enkelt delta-
ger mest av alt fokuserer på seg selv 
og sin presentasjon og sin prestasjon. 
I stedet fungerte vår gruppe sånn at 
alle sammen allerede på første samling 
snakket om seg selv, sin fagbakgrunn, 
sin institusjonstilhørighet og sitt pro-
sjekt i en veldig avslappet stil slik at 
vi de resterende tre samlingene kunne 
ha tematiske diskusjoner (om metode, 
metodologi, teori) med utgangspunkt i 
de forskjellige prosjektene i gruppa. På 
den måten fikk vi som deltakere flyttet 
fokus fra oss selv til hverandre. 

Den eneste svakheten ved work-
shopen var dog at vi ikke klarte, ikke 
engang prøvde, å trekke inn en del av 
kurspensumet, eller noen av poengene 
fra forelesningene, i argumentasjons-
rekkene våre. Ellers kan jeg legge til 
at jeg fikk gode litteraturtips i løpet 
av kurset, og at jeg hadde noen vel-
dig givende samtaler med stipendia-
ter som befant seg på omtrent samme 
trinn som meg både i PhD-prosjektet 

og i livsprosjektet, og til sammen førte 
forelesninger, workshopene og disse 
uformelle møtene til en stor appetitt 
på å lære mer.

Fleksible kjønn i Finnmark
Kurset utfordret meg til å forsøke å 
dytte tankene mine et par skritt fram-
over i forhold til hvordan jeg selv for-
står kjønn. Jeg fortsetter å spørre meg 
selv om det er interessant å være opp-
tatt av likheter og forskjeller mellom 
menn og kvinner i mitt materiale, eller 
om jeg da nærmest automatisk bare 
vil komme til å reprodusere kjønns-
stereotypier – hvilket jeg ikke ønsker. 
Eller kanskje det er interessant å vise 
hvor utrolig vide og fleksible de lokale 
konstruksjonene av maskulinitet og fe-
mininitet er på Finnmarkskysten hvor 
jeg jobber i mitt prosjekt – i motsetning 
til hvordan de konstrueres i store deler 
av distriktsforskningen fra andre (mer 
innlandsbaserte) bygder i Norge og i 
utlandet.

Forskerskolen tilbyr      
flere kurs
Det kunne kanskje vært interessant 
å problematisere hvorfor det med ett 
unntak bare var kvinner som deltok 
på kurset (det samme gjelder trolig 
de fleste andre kurs i regi av Forsker-
skolen) og hva dette gjør med fokus 
og teoriutvikling. Men i stedet for å 
innlate meg på den diskusjon, skal jeg 
herved innta takk-for-maten-talenes 
diskurs, og avslutte med å si at jeg ser 
på Oslokurset en nydelig forrett i et 
større måltid der neste rett serveres i 
Örebro i Sverige i mars og vil handle 
om strukturelle og poststrukturelle 
tilnærminger innen feministisk teori 
fra 1966 til 2006. Utover semesteret 
følger flere spennende desserter, både 
i Bergen, St. Petersburg og Helsinki. 
Sjekk www.norsgender.com. Nevnte 
jeg at alle rettene er helt gratis for alle 
dem som blir tatt opp på kursene? Søk 
da vel!

Siste møte i nettverk for forskning om seksualisert vold
Nettverket har hatt sitt siste møte 13.-14. oktober før det enten nedlegges eller tar en pause mens vi 
finner en annen forankring enn Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO.     
Nettverket har eksistert i 12 år, og vi takker for den store innsatsen gjennom hele perioden.
Første dag var viet barns skader ved 
overgrep og hjelpeapparatets evne og 
mulighet til å bistå de aktuelle barna 
og familiene. Psykolog Atle Austad 
ved Institutt for klinisk sexologi inn-
ledet om tema: Hvordan skades barn 
av seksuelle overgrep? Gro Talsetha-
gen, informasjonskonsulent, Stiftelsen 
Støttesenter mot incest (SMI), la fram 
en undersøkelse, “Barnevernet og in-
cestsaker”, foretatt av Redd Barna i 
samarbeid med SMI, av hva barne-
vernet trenger for å beskytte barn mot 
seksuelle overgrep. Sjefpsykolog Ma-

rit Ihle ga i sitt foredrag et innblikk i 
Barne- og ungdomspsykiatriens arbeid 
og utvikling og begrensninger i forhold 
til deres arbeid med barn og ungdom 
som har vært eller kan ha vært utsatt 
for seksuelle overgrep.

Temaet den andre dagen var: Bør 
seksuelle overgrep mot barn straffes? 
Psykolog Olav Bendiksby foreleste 
over fengselsstraffens ødeleggende 
virkning på dem som forgriper seg 
seksuelt. Psykolog Michael Larsson la 
fram en behandlingsmodell fra Sve-
rige der utsiktene til fengselsstraff ble 

ansett som et alternativ til behandling 
og en nødvendig motiverende faktor 
for å fullføre et behandlingsforløp. So-
sialkonsulent Kine Pretorius fra SMI 
ga oss et innblikk i hvordan senterets 
brukere så på fengselsstraff for over-
gripere. Sykehusprest og doktorgrads-
stipendiat Knut Hermstad var opptatt 
av hvordan fengsler påfører de innsatte 
psykisk lidelse, og mente vi måtte finne 
et alternativ der en oppgjørsprosess i 
det offentlige rom måtte bli sentral.

Et utfyllende referat finnes på våre 
internettsider http://www.skk.uio.no.
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Hva foregår av kvinne- og kjønnsforskning  
ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi?

Aas). Av andre forskningsprosjekter 
kan nevnes forskning om tiltak for 
bostedsløse kvinner (Hedda Giert-
sen), om homoseksualitetens vilkår 
og ytringsformer i Norge 1920-1980 
(Hans W. Kristiansen). Dette er ingen 
uttømmende oversikt, bare smakebi-
ter. Mer kan opplyses via instituttets 
hjemmeside: www.jus.uio.no/ikrs.

3. Hva skrives det hovedoppgaver    
    om innen kvinne- og kjønns-       
    forskningsfeltet?

Blant de siste hovedfagsoppgavene kan 
nevnes Lavleen Kaur som har skre-
vet ”Frihetens pris på godt og vondt. 
relasjoner til primære miljøer etter 
et utradisjonelt ekteskapsvalg i det 
flerkulturelle Norge” (vi har også no-
minert henne til SKK-prisen). Andre 
eksempler er Ann Iren Vigrestad om 
voldtektofres møte med rettsappara-
tet og Ingvild Nordang som har tatt 
for seg skjønn og kjønn ved å granske 
klager til Likestillingsombudet på an-
settelser i politi- og lensmannsetaten 
1980-2004. Flere av masterstuden-
tene i kriminologi og rettssosiologi, 
som startet høsten 2005, er i gang 
med å utforske kjønnsperspektiver på 
ulike felter: Likestillingslovens objek-
tive erstatningsansvar, hvordan ofre for 
seksualisert vold oppfatter forslag om 
ikkerettslig behandling av slike saker, 
krigsforbrytelser i et kjønnsperspektiv, 
anmeldelser av seksuelle overgrep mot 
barn. 

LiV FiNStaD
iNStituttLEDEr

1. Hvordan er interessen blant       
    studenter og kolleger?

Kvinne- og kjønnsforskningen har en 
nokså lang historie ved IKRS. I 2006 er 
det 30 år siden ”Kvinnekriminologisk 
arbeidsgruppe” ble startet. Dette var et 
faglig fellesskap for studenter og lære-
re, opprettet på initiativ fra Tove Stang 
Dahl som samtidig også hadde en sen-
tral rolle i det kvinnerettslige miljøet 
i Norge. Nye temaer i kriminologi og 
juss ble satt på dagsordenen: Kvinner i 
fengsel, voldtekt, kvinnemishandling, 
prostitusjon, pornografi, seksualisert 
vold, rettspolitiske skrifter om rettsap-
paratets håndtering av lovbrudd mot 
kvinner. Slike temaer er fortsatt aktu-
elle som forskningstemaer for ansatte 
og studenter.

I mange år var kjønnsforskningen 
implisitt knyttet opp til at det dreide 
seg om kvinner, men i de senere årene 
har det stadig sterkere blitt tematisert 
at menn også har kjønn. Dette ser man 
blant annet tydelig i mye av den politi-
forskningen som foregår på instituttet. 
Også Cecilie Høigårds store graffiti-
studie tar opp kjønn og maskulinitet. 
Det finnes en tydelig interesse for å 
utforske maskulinitetsperpektiver på 
ulike temaer, og noen ved instituttet 
er i gang med å utvikle et forsknings-
område som foreløpig har arbeidstit-
telen ”Kriminalitet, kontroll og kjønn”. 
Kriminalitet og kontroll er jo ett av 
de aller mest kjønnete feltene som fin-
nes. Jeg mener at interessen for kjønns-
forskning er tydelig og også voksende. 
Våren 2006 har vi tenkt å markere at 
det er 30 år siden de første kvinnekri-

minologiske/kvinnerettslige gruppene 
ble startet. Vi skal derfor arrangere et 
innholdsrikt seminar (åpent for andre 
ved UiO) for å synliggjøre og styrke 
interessen for kjønnsperspektiver i kri-
minologi og rettssosiologi. Vi kan kalle 
det vi planlegger å gjøre til våren for 
”et krafttak for kjønnsperspektivet”. Vi 
prøver også å reflektere interessen for 
kjønnsperspektiver i undervisningen 
og i de kriminalpolitiske seminarene 
vi jevnlig arrangerer. Høsten 2005 var 
det blant annet et godt besøkt krimi-
nalpolitisk seminar om vold og jente-
gjenger, som en del av fadderuken for 
de nye BA-studentene.

2. Hvilken forskning innen feltet      
    pågår? Hvilke spørsmål er man     
    opptatt av for tiden?

Mye forskjellig og noe er sagt på punk-
tet over. Blant avsluttete arbeider er 
det studier av prostitusjon og traffick-
ing (Maj-Len Skilbrei), ”tyskertøser” 
(Kjersti Ericsson), oppdragelsen til ”en 
skikkelig gutt” slik dette foregikk på 
Foldin verneskole 1953-1970, der gut-
tenes og institusjonens maskulinitets-
prosjekter ”støtte sammen” (Nina Jon). 
Blant pågående doktorgradsarbeider 
er det f.eks. en som tar for seg IKT 
og forebyggende politiarbeid med et 
kjønnsperspekiv (Helene Gundhus), 
mens en annen skriver om hvordan 
helsesøstre opplever og håndterer sa-
ker der de har mistanke om at barn 
blir utsatt for omsorgssvikt eller vold 
(Cecilie Basberg Neumann). Et tredje 
doktorgradsarbeid tar for seg politi-
ets håndtering av familievold (Geir 

i dette og følgende numre av Bulletine stiller vi spørsmål om  
hvilken kjønnsforskning som foregår rundt omkring på uiOs  
fakulteter og institutter. Første kvinne ut er professor Liv Finstad.
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Feminisme med tellekanter
aV HarriEt BjErrum NiELSEN, SKK

Publiseringspoeng, tellekanter og resultatfinansiering er over oss. 
Det har noen gode sider: Det gir større bevissthet om hvor vi som 
forskere publiserer våre artikler og bøker, om hvilke mottaker-
gruppe vi ønsker å nå. Det gir et insitament til å formidle norsk 
forskning til et internasjonalt forskersamfunn. 
Det har også noen problematiske sider: Norsk fagspråk mister 
status, vi skal skrive artikler på et språk de færreste av oss be-
hersker fullt ut, og vi risikerer å få et mer instrumentelt forhold 
til vår forskningsvirksomhet: Forsker vi for å frambringe ny 
kunnskap – eller for å få poeng, penger og status? 

Kvinne- og kjønnsforskningen har all-
tid hatt et bredt nedslagsfelt. Selvfølge-
lig ønsker vi å telle i den akademiske 
verden, men ambisjonene er høyere enn 
som så. Vi vil også debattere kjønns-
systemet i en bredere offentlighet og 
bidra med kunnskap om kjønn som 
del av et omfattende politisk, sosialt 
og kulturelt endringsprosjekt. Interna-
sjonal og norsk publisering bør derfor 
ikke være et enten-eller: Vi skal være 
begge steder, og med klar bevissthet 
om hvor vi vil være når og hvorfor.

Vriene grenseoverganger
Tellekantsystemene byr på mange 
praktiske vanskeligheter. De reiser vri-
ene definisjonsspørsmål, og det krever 
mye tid og krefter å etablere dem. Hva 
skal i det hele tatt telle som vitenska-
pelig publisering? Grensen mellom 
vitenskapelige artikler og fagformid-
ling er kanskje grei i naturvitenskap og 
medisin, men ikke alltid så innlysende 
i humaniora og samfunnsfag. Regje-
ringen har varslet at det også skal inn-
føres et insentivsystem for formidling, 
men det løser ikke problemet med hvor 
grensen går. I de fleste tellekantsyste-
mer er kriteriet for å utløse vitenskape-
lige publiseringspoeng at tidsskriftet 
er utgitt på et forlag, har ISSN-num-
mer, og har en vitenskapelig redaksjon 
og utgivelsespraksis, dvs. det skal være 

of Women’s History hjemme i kjønns-
forskningen eller i hhv. pedagogikk og 
historiefaget? Hva med tidsskrifter som 
ikke ”heter” noe med kjønn, seksuali-
tet, f. eks. YOuNg–Nordic journal of 
Youth research  eller journal of Popu-
lation Economics – men hvor kjønns-
dimensjonen står sentralt og hvor det 
erfaringsmessig er mange kvinne- og 
kjønnsforskere som skriver? Skal de 
telle med? Eller hva med fagfelt som 
pr definisjon handler om kjønn og sek-
sualitet – så som obstetrikk og gyne-
kologi eller seksualopplysning – men 
hvor kjønn kun unntaksvis utgjør et 
analytisk perspektiv? 

Skal man ta utgangspunkt i hvor 
kvinne- og kjønnsforskere faktisk 
publiserer? Da blir resultatet magert 
ettersom også kvinne- og kjønnsfor-
skere primært publiserer i sine fagdisi-
plinære tidsskrifter: I sommer sendte 
det Nasjonale fagrådet for kvinne- og 
kjønnsforskning spørsmål rundt til 
norske kjønnsforskere om hvor de 
hadde publisert de siste to årene og 
hvor de kunne tenke seg å publisere 
framover. Det kom inn ca. 50 svar. Om-
trent 90 ikkenorske tidsskrift hadde 
vært brukt som publiseringskanaler, 
men bare ti av disse var kvinne- og 
kjønnsforskningstidsskrifter. Men det 
ble nevnt 65 tidsskrifter de samme 50 
respondenter kunne tenke seg å publi-
sere i – og av de var snaut halvparten 
kjønnsforskningstidsskrifter.

UHR: Nivå 2 tidsskrifter i 
kvinne- og kjønnsforskning
I Universitets- og høgskolerådets sys-
tem for vitenskapelig publisering  skil-
les det mellom nivå 1 og nivå 2 tids-
skrifter. Nivå 1 skal omfatte ca. 80% og 
nivå 2 ca. 20% av den samlede viten-
skapelige artikkelpubliseringen innen 
et fagfelt. Nivå 2 tidsskrifter skal altså 
være de ledende internasjonalt. Det er 

rutiner for fagfellevurdering. Likevel 
kan det være vanskelig å avgjøre om 
tidsskrifter som f. eks. blander viten-
skapelige artikler med featurestoff, 
intervjuer, og skjønnlitterære innslag 
kan telle som vitenskapelige? Et annet 
sentralt spørsmål er hva som egentlig er 
internasjonal publisering? Det kan jo 
ikke være slik at noe blir internasjonalt 
bare fordi det er skrevet på engelsk. 
Eller at kvaliteten automatisk er høy-
ere. I Universitets- og høgskolerådet 
(UHR) har man valgt å legge vekt på 
om artiklene i et tidsskrift kommer fra 
ulike land (mindre enn to tredjedeler 
av forfatterne som skriver i tidsskriftet 
kan komme fra samme land hvis tids-
skriftet skal telle som internasjonalt), 
og at språket det skrives på er inter-
nasjonalt i det pågjeldende faget. For 
kvinne- og kjønnsforskningen betyr 
det i praksis engelsk. 

Hva er kvinne- og kjønns-
forskningens tidsskrifter?
Tellekantsystemet forutsetter også at 
fagdisiplinene kan avgrenses. Hvilke 
tidsskrifter skal telle med innen et 
felt, hvilke ikke? For et gjennomført 
tverrfaglig felt som kjønnsforskningen 
er dette et problem. Skal vi bare telle 
tverrfaglige tidsskrifter, eller også 
fagdisiplinære tidsskrifter? Hører 
gender & Education eller journal 
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noen av pengene til det fakultet eller 
senter hvor forskeren hører hjemme. 
Det er altså miljøet som helhet som 
nyter godt av publiseringspoengene, 
ikke den enkelte forsker.  

ESF: European Reference 
Index for the Humanities
Også på Europeisk plan er tellekant-
arbeidet i gang. European Science 
Foundation (ESF) som er den euro-
peiske overbyggingen til de nasjonale 
forskningsråd arbeider Standing Co-
mitee for Humanities (ESF-SCH) med 
å utarbeide et europeisk og humanis-
tisk motsvar til den amerikansk- og 
naturvitenskapelige dominerte ISI-ba-
sen. Prosjektet har fått navnet ERIH 
- European Reference Index for the 
Humanities. Femten disipliner er de-
finert – herunder kjønnsforskning – og 
et ekspertpanel for hver av dem leverte 
i desember forslag til lister over tids-
skrifter, basert på nominasjoner fra 
medlemslandene. Listene skal nå be-
arbeides videre i ESF-systemet og er 
planlagt vedtatt høsten 2006. Hensik-
ten med indexen er at man senere skal 
bli i stand til å lage f. eks. siteringsana-
lyser som er mer dekkende enn de man 
i dag lager gjennom ISI-databasen. Og 
det er neppe grunn til å tvile på at de 
vil bli brukt, f. eks. ved vurdering av 
forskningssøknader i Europeiske sam-
menhenger.  

ESF har valgt en tretrinnsmodell 
hvor C-tidsskrifter er viktige nasjo-
nale europeiske tidsskrifter (f. eks. 
det norske tidsskrift for kjønnsforsk-
ning, det svenske Kvinnovetenskapelig 
tidsskrift, det danske Kvinner, køn og 
forskning, eller det finske Naistutki-
mus/Kvinnoforskning), mens A og B-
tidskrifter skal være internasjonale. 
Her defineres internasjonalt som in-
ternasjonal leserkrets, internasjonale 
bidragsytere, internasjonalt editorial 
board, samt at språket er engelsk, 

fransk eller tysk, eller et språk som 
er internationalt for fagfeltet det gjel-
der. A- og B-tidsskrifter kan dermed 
være utgitt utenfor Europa, mens C-
tidsskrifter utenfor Europa ikke tas 
med. Bemerk at det eneste nordiske 
kjønnsforskningstidsskriftet som ran-
geres som internasjonalt tidsskrift er 
NOra. Det er også det eneste som når 
opp på nivå 2 i UHRs liste. Dette tilsier 
at det er helt avgjørende for nordiske 
kvinne- og kjønnsforskere å holde liv 
i NOra framover.

Også her er det mange vanskelige 
grenseoverganger: Det er ikke alltid 
de fire kriterier for ”international” er 
oppfylt samtidig, og det finnes faktisk 
en del, især amerikanske, tidsskrifter 
som på den ene siden må sies å være 
nok så nasjonalt amerikanske, men 
som likevel leses og er attraktive og 
høythengende publiseringskanaler for 
europiske forskere. For kvinne- og 
kjønnsforskningen kan SigNS og Hy-
patia være eksempler på det. I de til-
feller har gender ekspertpanelet derfor 
foreslått at de – tross sin amerikanske 
dominans – likevel klassifiseres som 
internasjonale tidsskrifter. Arbeidet i 
panelet (hvor blant annet Harriet Bjer-
rum Nielsen har deltatt) har vist at det 
finnes atskillige hundre kvinne- og 
kjønnsforskningstidsskrifter i verden 
i dag. Panelet har foreslått at ca. 150 tas 
med i ERIH, fordelt både på tverrfag-
lige og enkeltdisiplinære tidsskrift og 
på kategoriene A, B og C. På neste side 
listes de som de som er til vurdering 
som internasjonale tidsskrift. Men vær 
oppmerksom på at de fleste pr. i dag 
vil telle som nivå 1 tidsskrifter i norsk 
sammenheng! Når ESF-SCH har fore-
tatt den endelige avgjørelsen skal vi 
komme tilbake og orientere Bulletines 
lesere om saken.

 
h.b.nielsen@skk.uio.no

de nasjonale fagråd som nominerer 
tidsskrifter opp og ned mellom nivå 1 
og 2. Det nasjonale fagråd for kvinne- 
og kjønnsforskning har foreløpig valgt 
stort sett å legge seg på tverrfaglige 
tidsskrift, men vil ved neste års no-
minering muligvis utvide med flere 
enkeltdisiplinære tidsskrift. Samtidig 
betyr kvoten på 20% at det er begrenset 
hvor mange som kan velges så dette blir 
ikke enkelt. For i år er følgende åtte 
tidsskrifter nominert og godkjent som 
nivå 2 - tidsskrifter innen feltet:

NOra – Nordic journal    
of  Women’s Studies
European journal of Women’s Studies 
Differences: a journal    
of Feminist cultural Studies
Feminist theory
gender, work and organization
Sexualities
men and masculinities
Hypatia

Noen av de andre fagråd har også no-
minert kjønnsforskningstidsskrifter, 
så i alt finnes det nå 16 tidsskrifter 
på nivå 2 innen kvinne- og kjønns-
forskning. I tillegg til de åtte nevnte 
kommer disse åtte:  

Feminism & Psychology
journal of Women’s history
Women’s History review
tulsa Studies in Women’s Literature
gender and Society
SigNS
Women’s Studies international Forum
menopause

Poeng for hver enkelt forskers nivå 1 og 
nivå 2 publisering registreres automa-
tisk gjennom databasen FRIDA. Disse 
poengene danner så en del av grunn-
laget for bevillingen til det universitet 
eller vitenskapelige høgskole hvor for-
skeren er ansatt. På UiO videreføres 
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Noen tidskrifter som er til vurdering som A- eller B-tidsskrifter til ERIH-databasen.  
De med fet skrift er klassifisert som nivå-2 tidsskrifter i UHRs system for vitenskapelig publisering.  

journal of gender Studies
journal of Homosexuality
journal of Lesbian Studies
journal of Population Economics
journal of Sex research 
journal of South asia Women Studies
journal of the History of Sexuality
journal of Women and aging
journal of Womrn, Politics and Policy 
Journal of Women’s History
L’HOmmE: Zeitschrift für Feministische 
geschichtswissenschaften
medieval Feminist Forum
Men and Masculinities 
meridians: Feminism, race, transnationalism
Nan Nu: men, Women and gender in Early imperial china
Nashim, a journal of jewish
Women’s Studies and gender issues
NORA: Nordic Journal of  Women’s Studies
Nouvelles Questions Féministes 
N.paradoxa: international Feminist art journal
Psychology of Women Quarterly 
reproductive Health matters
Sex roles: a journal of research
Sexualities: Studies in Culture and Society
Sexualities, Evolution and gender
Signs: Journal of Women in Culture and Society
Social Politics: international Studies in gender,   
State and Society
Tulsa Studies in Women’s Literature 
Violence against Women: an international and   
interdicsiplinary journal
Wagadu: a journal of transnational
Women’s and gender Studies
Woman’s art journal
Women & Health
Women & therapy
Women: a cultural review
Women and Language 
Women and music: a journal of gender and culture
Women and Performance: a journal of Feminist theory
Women’s History Review
Women’s rights Law reporter
Women’s Studies: an interdisciplinary journal
Women’s Studies International Forum 
Women’s Studies Quarterly 
Women’s Writing
Yale journal of Law and Feminism

affilia, journal of Women and Social Work
archives of Sexual Behavior
agenda: Empowering Women for 
gender Equity
asian journal of Women’s Studies
atlantis: a Women’s Studies journal
australian Feminist Studies
Body & Society
cahiers du genre   
camera Obscura: a journal of Feminism and Film theory
critical matrix: the Princeton journal of Women, 
gender, and culture
Debate Feminista
Die Philosophin: Forum für
Feministiche theorie und Philosophie
Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies
Duke journal of gender, Law, and Public Policy
Environment and Planning: Society and Space
Equal Opportunities international
European Journal of Women’s Studies
European Society of Women in 
theological research
Fashion theory: the journal of Dress, Body and culture
Feminism & Psychology
Feminist Economics
Feminist issues
Feminist Legal Studies
Feminist media Studies
Feminist review 
Feminist Studies 
Feminist Theory
Frontiers: a journal of Women’s Studies
gender and Development
gender and Education 
gender and History
Gender and Society 
gender, technology and Development
Gender,  Work and Organization
gender, place and culture: a journal of   
Feminist geography 
gLQ: journal of Lesbian and gay Studies
Harvard journal of Law and gender
Health care for Women international
Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy
international Feminist journal of Politics
indian journal of gender Studies
intersections: gender, History and culture
in the asian context
journal of Feminist Studies in religion
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SKK - VÅRKALENDER
FEBRUAR
  6. Feminisme og multikulturalisme

14. Menn og maskuliniteter

28. Menn og maskuliniteter

28. Feminisme i nordisk kryssild I

MARS
  1. Feminisme og etikk

  6. Masteroppgave   
      i kjønnsforskning?

  6. Feminisme og multikulturalisme

  8. 8.mars-seminar

10.-11. Menns sunnhet og helse  
      i et likestillingsperspektiv

14. Menn og maskuliniteter

23. Feminisme i nordisk kryssild II

28. Menn og maskuliniteter

30. Kjønnsforskningens kanon?

APRIL
25. Menn og maskuliniteter

27. Feminisme i nordisk kryssild III

MAI 
  2. Twisted Threads of 
      an Intellectual Autobiography

  9. Menn og maskuliniteter

15. Feminisme og multikulturalisme

23.-25.*Ph.D-course: Divine Body,      
      Divine Woman?

29. Feminisme og multikulturalisme

      Uten dato. Time and chronicity

JUNI
6.-7. Key Concepts and Metho-        
        dologies in Gender Studies  

15.-17. *Conference: Heterosexual      
desire in gender equality discourse

SEPTEMBER
   5. Jubileumsseminar

  

FOKK-
konferanse og 
general-  
forsamling
FOKK – Foreningen for 
kvinne- og kjønnsforskning i 
Norge arrangerer konferanse 
ved Universitetet i Stavanger 
8. og 9. juni 2006. Konferan-
sens tittel er: ”Det likestilte 
samfunn? Betydningen av 
kjønn i helse og velferd ”. 
Sett av dagene og følg med 
på informasjonen på FOKKs 
nettsider, http://kilden.forsk-
ningsradet.no/c35087/artik-
kel/vis.html?tid=35088.

SKK får en 
tredje fast 
vitenskapelig 
stilling!
I 2005 har 13 søker til en ny 
fast førsteamanuensisstilling 
blitt vurdert. Innstilt som 
nummer en ble Jorunn Økland 
som for tiden arbeider i Shef-
field. I perioden fra mars 2006 
til sommeren 2007 vil SKK 
tilsette en vikar i førsteama-
nuensisstillingen. 

Bulletine på nett!
Denne utgaven av Bulletine er 
lagt ut i pdf-format på SKKs 
nettside: http://www.skk.uio.
no/formidling/Bulletine/bul-
letine_nettpub.html


