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Vitenskapelig kommunikasjon og tidsskriftverdenen har 
endret seg drastisk de seinere åra. Open Access – fri tilgang. 
Informasjon skal være gratis, fri og uavhengig. Er det den gamle 
hackerideologien satt i system? «Equal bytes for women» 
var et av de feministiske slagordene fra 1980-tallet. Ada 
Lovelace (1815–1852) ble hyllet som programmeringsheltinne 
og jamstilt med Charles Babbage, som av mange anses som 
datateknologiens far. Kyberfeminismen vokste fram. En 
kyberfeminisme med tro på frihet, likeverd og datateknologi. 
Det er flott at vitenskapelig kunnskap i prinsippet skal være 
tilgjengelig for alle. Forskning som er finansiert ved hjelp 
av offentlige midler, bør være tilgjengelig for offentligheten 
uavhengig av betalingsevne. Men det er ikke kostnadsfritt. 
Omleggingen til fri tilgang betyr at vi som produserer 
den vitenskapelige kunnskapen, nå må betale for å få 
den publisert i veletablerte kanaler, det vil si i anerkjente, 
vitenskapelige tidsskrifter. Hva konsekvensene vil bli av denne 
omleggingen, er vanskelig å si, men det berører selvsagt også 
kjønnsforskningen.

Vitenskapelig kunnskapsformidling, kjønnsforskning så vel som 
annen forskning, skjer i dag på en rekke digitale plattformer 
så vel som på papir. Den økte digitaliseringen bærer med seg 
både nye utfordringer og nye muligheter. På sitt vis befinner 
NORA seg midt i denne verdenen. NORA, hvis hele navn er 
Nordic Journal of Feminist and Gender Research, er et felles 
nordisk tidsskrift for kjønnsforskning som STK, i samarbeid 
med to andre kjønnsforskningssenter, nå har det redaksjonelle 
ansvaret for. I løpet av den tida tidsskriftet har eksistert, har det 
utviklet seg fra kun å være tilgjengelig i papirutgave til å være 
tilgjengelig i elektronisk form. 

For de av oss som har kjøpt elektroniske abonnement eller 
er tilknyttet bibliotek som abonnerer, betyr digitalisering at 
NORA-artikler eller andre tekster vi gjerne vil se nærmere på, er 
tilgjengelige ved det berømmelige «kun et tastetrykk unna». 
Referansejobbinga blir mye enklere når du bare kan kopiere 
og lime inn diverse sitater fra de tidsskriftene du velger, for så 
å smekke dem opp i litteraturlista. Vi kan sjekke popularitet 
gjennom tidsskriftenes digitale hjemmesider, som kan fortelle 
oss hvilke artikler som er de mest leste og hvilke som er de 

          Anne-Jorunn Berg, senterleder

mest siterte. Men stopp en halv. Det å laste ned er vel ikke 
nødvendigvis det samme som å lese? Det korrekte er å si at det 
som måles, ikke er lesing, men nedlasting? Og hvorfor er dette 
viktig? Det er her forskningspolitikken kommer inn. 

Ulike fag, disipliner og forskningsfelt evalueres med jevne 
mellomrom. En godt utført evaluering er et nyttig verktøy 
når faglige planer skal legges. Og det evinnelige spørsmålet 
er selvfølgelig hvordan måle kvalitet. Når kvalitet skal 
operasjonaliseres og bli til et målbart fenomen, er det viktig å 
vite at når antall nedlastinger tolkes som «mest lest», er det 
strengt tatt ingen som vet nøyaktig hvem eller hvor mange 
som faktisk leser. Og de smarte, har det blitt meg fortalt, sørger 
for å få mange nedlastinger gjennom å få kolleger, studenter, 
venner og bekjente til å laste ned. Fra ulike IP-adresser, ulike 
maskiner og gjennom ulike abonnement. Mange nedlastinger 
kan tolkes som at artikkelen er av høy kvalitet. 

Og hva gjør kjønnsforskere? Og våre tidsskrifter? Er dette 
forenlig med kyberfeminismens tro på frihet, likeverd og 
datateknologi? Eller er det slik at vi bør tute med de smarteste 
ulvene, de som vinner på statistikken og får betalt både i 
penger og ære? Denne detaljen kan være viktig. Og husk 
det kritiske blikket neste gang du forholder deg til «impact» 
rangering, siteringsfrekvenser og nivå en eller to. Om du 
liker det eller ikke – så hadde Marie Bergman rett når hun 
sang «ingen kommer undan politiken» – eller skal vi si 
«publiseringsstatistikken»? 

PS. Du kan fortsatt få kjøpt T-skjorte på nettet med slagordet 
«Equal bytes for women» på – om du skulle være interessert.

Kyberfeminsime, forskningspolitikk og NORA
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Gender equality debates in Poland and Norway
In addition to the survey, the GEQ project also investigates 
political aspects of gender equality in Norway and Poland, 
including media debates. The two post doctors of the project, 
Marta Warat and Trine Rogg Korsvik, presented some 
highlights of their media analysis study. Marta Warat presented 
the view of equality policy and the debates on gender in 
Poland, based on analysis of the daily newspapers ‘Gazeta 
Wyborcza’ (liberal) and ‘Rzeczpospolita’ (conservative) from 
2011 to 2015. Warat focused on analyzing media coverage 
on the political debates about the Convention on Preventing 
and Combating Violence Against Women and Domestic 
Violence. The media debates were present in Poland from 
March 2012, when Prime Minister Donald Tusk expressed 
willingness for ratification of the Convention, to the final 
approval by President Komorowski in April 2015. This issue 
has met strong opposition in conservative parts of the Polish 
society who believes that the Convention implies a too strong 
intervention in the privacy of the family. 

Trine Rogg Korsvik demonstrated how feminism the last 
couple of years has become a hot topic in Norwegian media. 
In order to determine the potentials for the new interest in 
feminism to evolve into a long-lasting wave that can change 
gendered power relations, she compared the current situation 
with the feminist mobilisation of the 1970s. Korsvik pointed 
out how many current feminist issues are similar to those of 
the 1970s, such as the demand for reproductive rights, equal 
pay, shorter working hours and access to kindergartens, as 
well as struggle against violence against women. One of the 
success factors of the mobilisation of the 1970s was that the 
feminist movement to a large extent managed to relate the 
struggles to concerns of  ‘ordinary’ women.

The presentations led to the conclusion that the GEQ 
project places gender equality in the center, in a broad sense 
considering also cultural and institutional contexts. Research 
made in Poland and Norway showed the significant influence 
of cultural norms, religious, family roles, masculinity and 
femininity norms and gender stereotypes on gender equality, 
as well the importance of the structural context such as the 
labour market conditions and government policies (e.g. 
towards institutionalised care system). More information 
about the project can be found on the website: www.geq.
socjologia.uj.edu.pl (in Polish and in English). 

Gender equality and quality of life – 
a study of Poland and Norway
The project «Gender Equality and Quality of Life – how gender equality can contribute to development in 
Europe. A study of Poland and Norway.» (GEQ) investigates gender equality and the benefits it may have for 
quality of life and social development in Poland by utilising the Norwegian experiences of the theme. 

By Monika Stapor, MA student, Oslo University College
stapor.monika@gmail.com   

Researchers from the Centre for Gender Research, University 
of Oslo, have for some years been engaged in investigating the 
impact of gender equality on quality of life. In cooperation 
with the Jagiellonian University in Kraków (Poland) they want 
to test if the analytical model, developed by Øystein Gullvåg 
Holter, STK, can be successfully applied in other countries. 

In Poland there is the lack of a national strategy as well as 
political commitment with regard to promoting gender equality 
which could help to eliminate gender inequalities and existing 
discrimination. This leads to a marginalization of women’s 
rights which can cause various problems regarding, among 
others, the situation in the labour market, work-life balance, 
health issues and educational segregation. The researchers 
want to examine whether gender equality in the family, at 
school and at work, and in society as a whole, affects our 
health, sense of happiness and life satisfaction. How to shape 
public policies to promote development of a fair and equal 
society? Does gender equality play a significant role in creating 
a more egalitarian society?

GEQ seminar on preliminary findings 
On 23th of September 2015, at the University of Oslo, some 
preliminary results of the GEQ project were presented. Øystein 
Gullvåg Holter together with Ewa Krzaklewska presented 
the main aims of the GEQ study, which are to «highlighting 
the structural, cultural and institutional determinants of 
gender equality and identify the conditions that foster 
positive impact of gender equality on quality of life and social 
development». In order to answer the research questions a 
survey questionnaire has been carried out in Poland, and the 
idea is to develop it so it can be applied in other European 
countries. Holter and Krzaklewska stressed that this is the 
first comprehensive study of gender equality which has been 
carried out in Poland. The researchers presented selected 
results, e.g. on experiences of parents’ equal relations’ impact 
on the level of violence in childhood, attitudes towards gender 
equality in family and work life, and division of duties in 
couples. Preliminary results showed a new picture beyond the 

stereotype of Poland as backwards and Norway as advanced 
with regard to gender equality. Also changes of the male role 
were stressed – this process is in fact much less discussed in 
Poland than in Norway and is possibly calling for more debate. 
Summarising, the usage of this particular Norwegian method 
for studying gender equality proved fruitful for bringing forward 
new perspectives on the situation in Poland. On the other 
hand, the transfer of the conceptual framework to another 
cultural context constitutes a clear challenge. 

Additionally to the presented survey results, other speakers 
confronted the theme of gender equality from diverse 
perspectives. Kari Nyheim Solbrække was analysing gender 
equality from a health perspective. She highlighted that from 
1999, when the Norwegian National Report on Women’s 
Health was published, there is an overall lack of gender-
specific knowledge and a critical gender perspective in health 
care practices. Paula Pustulka was analysing gender equality 
practices in the narratives of Polish migrant families. The main 
area of the research is to explore relations between migration 
and gender equality in the perspective of Poles living in 
Norway. 

The Future of Feminisms                    
in the Nordic Region
The Nordic gender political landscape has changed 
dramatically over the last fifty years. The transformation of 
the Nordic welfare states, the emergence of the European 
Union and the advancements of gender issues in the United 
Nations have created new contexts for feminist projects and 
movements. This involves challenges for the strategies and 
ideas of feminist movements in the Nordic countries as regards 
ideas about solidarity, gender equality and social justice at 
home and abroad. 

How do feminist movements react upon global crises and 
increases in mobility, diversities and inequalities? Which 
challenges are feminist movements (including feminist activism 
in other social movements) in the Nordic countries facing 
today? Five Nordic universities, coordinated by Aalborg 
University, have received funding from NOS-HS for a network 
which has the aim to identify and discuss the commonalities 
and specificities of feminist movements in the Nordic 
countries, the present status of Nordic state feminism and the 
transnational relations of feminist communities. 

The two-year project (2016–2017) will result in new 
knowledge of the central challenges faced by feminist 
movements and of the practices that can be used to deal 
with these challenges. The aim is to identify and explore the 
feminist movements and feminisms that evolve from different 
communities within and across the Nordic region, and to 
analyze continuities and changes in responses to new societal 
conditions and new challenges. Special attention will be 
given to the intersections between gender and other axes of 
inequalities and to the intersections of feminism and public 
institutions. The network will organize a series of workshops 
and bring together researchers and stakeholders, which will 
contribute to new and sustainable networks. The results 
will be presented on a website and in scholarly and popular 
publications.

The involved partners are Aalborg University (Department 
of Culture and Global Studies/FREIA), Lund University 
(Centre for Gender Studies), University of Oslo (Centre for 
Gender Research), Roskilde University (Department of Society 
and Globalisation) and University of Turku (Department of 
Sociology). Contact person is Pauline Stoltz, stoltz@cgs.aau.dk  

FORSKN I NGSPROSJ EKTER FORSKN I NGSPROSJ EKTER
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Construction of Masculinity and Violence 
against Women in Norwegian-Pakistani Families
Over the last twenty years immigration to Norway has grown continually. As of 2015, Immigrants and 
Norwegian-born to immigrant parents amounted to15.6% of the total population in Norway. Among 
these the major groups are Poles, Lithuanians, Swedes and Somalians, and Pakistanis. The rate of growth 
is highest among the Pakistani families; their number has almost doubled in the past ten years. This is 
what Ra´ana Malik is studying while she is staying in Oslo as guest researcher at STK 2015–2016. She is post 
doctor at Department of Gender Studies, University of Punjab.

Ra’ana Malik, Ph.D, Guest Researcher, STK
raana.malik@stk.uio.no

Oslo has the largest population of immigrants and of Oslo’s 
648,000 inhabitants, 206,700 were immigrants or born to im-
migrant parents, representing 31.89% of the capital’s populati-
on. Of the total Pakistani immigrants, about 80% are settled in 
Oslo (Statistics Norway, 2015). 

Pakistani immigration to Norway started in the late 1960s 
and early 1970s and was a typical labor-seeking chain 
migration, similar in nature to the immigration of Pakistanis to 
Britain and other parts of the Europe. In Norway, their number 
increased in the 1980s, mostly caused by marriage or family re-
union. The majority of the Pakistanis belonged to rural Punjab 
but some also represent an urban middle class (Tjelmeland, 
2002). The educational attainment of the first generation 
varies from none to very few years of schooling to those with a 
university degree, whilst the second generation is getting higher 
education and has considerable achievements in the fields of 
law and medicine.

Some of the questions asked in the study
The study will investigate the construction of masculinity and 
prevalence of violence against women among first and second 
generation Norwegian-Pakistani families. The first generation 
men and women (couple) will be asked about the impact of 
migration and displacement had upon their attitudes and 
behaviors in relation to their gender roles. 

• How are the personal and domestic relationships of both 
husband and wife affected by migration? 

• How do they feel about any change in gender roles and the 
division of domestic labor? 

• How do they feel about the perceived and experienced 
changes in gendered power? 

• Further the immigration experience will be discussed 
in terms of challenges men in particular faced in 
unemployment, discrimination, fear that their children 
would lose their cultural heritage, and social isolation. 
Whilst the second generation Norwegians-Pakistani will 
be asked about how they have negotiated and maneuver 
contradicting understandings and practices of family and 
everyday life in the interactions between the parental 
generation and the Norwegian society. 

• How are the issues one assumed to be present in the first 
generation experienced by the second generation youth? 
In addition, the second generation youth is dealing with 
the two cultural worlds, one of their own families and 
their cultural communities and the other of their peers, 
schools, workplace and the larger Norwegian society.

Changing of gendered roles
The study attempts to understand how gendered power 
operates within Norwegian-Pakistani immigrant community. 
It will be interesting to see if women and men tend to 
change their gender roles according to new societal contexts 
(Norwegian), or whether they practice the same orthodox 
gender roles in the migration situation as that of the prevailing 
one in the native homeland (Pakistan). Migrant men (as also 
the case of Pakistani men) arrive in their new homeland with 
notions about their own manliness. They usually bring with 
them firm beliefs and well established practices about manhood 
and gender relations. However, on arrival in Norway, which 
is a gender egalitarian society, they engage with other well-
established sets of assumptions and practices about what it is 
to be a man. Many scholars (like Kufmanet al. 2000; Willis and 
Yeo 2000) have suggested that migration provides men with 

an occasion to change themselves as men and to alter their 
personal relationships, particularly with their families and their 
partners, with the very often unwritten assumption that this is 
‘for the better’, ‘for their own good’ and ‘for the betterment of 
their families’. 

In-depth interviews of Norwegian-Pakistani families
The study is based on in-depth interviews of five large families 
to be conducted in the vicinity of Oslo. The family consists 
of the husband, wife and their children, i.e. the first and the 
second generation Norwegian-Pakistani families. The age range 
for the first generation respondents is around 55–70 years, 
whilst for the second generation it is around 25–35 years. 

The families will be selected to cover the social and religious 
variety among Norwegian-Pakistani families in Oslo. A 
snowball sampling technique is used to recruit the participants 
for the in-depth interviews. My social network developed from 
connections with Norwegian-Pakistani families settled in Oslo. 

Fieldwork included visiting, attending functions and other 
social occasions in Oslo, informal interviewing and also 
formal semi-structured interviews with families including 
respondents from both the first and second generations. 

A small survey of about 200 respondents
The study also includes a small survey comprising of about 
200 respondents (both men and women belonging to the 
first and second generation of Norwegians-Pakistani). Their 
age range will be from 20 to 70 years. The questionnaire 
documents information about the demographic characteris-
tics of the respondents and also opinion about broader 
issues like defining manhood, perception of gender equality, 
gender roles, gender relationships in the family, extent of 
carrying & implementing cultural values and traditions, inter-
generational relationships, acculturation and assimilation 
and prevalence of violence against women. The collected 
data will be analyzed using statistical data processing 
package SPSS. Permission is granted from the NSD (Data 
Protection Official for Research) considering the ethical 
responsibilities of data collection and handling.  

The study is a contribution in highlighting the inter-
generational process of change in terms masculinity, 
gender relations and distribution of gender roles among the 
Norwegian-Pakistani families settled in Norway and the 
expectations both generations have towards each other. 

References
Charsley, K. & Shaw, A. (2006). South Asian transnational marriages 
in comparative perspective. Global Networks Vol.6 No.4, pp.331-443, 
DOI: 10.111/j.1471-0374.2006.00147.x
Tjelmeland, H. (2002). The Norwegian encounter with Pakistanis: 
Diversities and Paradoxes on the road to Norway’s immigration stop, 
in Rainer Ohiliger et al. (eds) European Encounter: Migrants, Migration 
and European Societies since 1945. London: Ashgate

Post doctor Ra´ana Malik, from Department of Gender Studies, 
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Norwegian girls in mainstream blogging

Blogg.no is the largest blog community in Norway and thus houses most blogs in the country, many of 
them authored by teenage girls. Here competitiveness, commercialization and celebrity culture converge. 
Compared to anonymous or diary-like blogs studied in the past, mainstream blogging modifies the 
premises for teenage girls’ identity performances and competence development.

By Karolina Dmitrow-Devold, PhD candidate at the Research Centre for Child 
and Youth Competence Development, Lillehammer University College
karolina.dmitrow-devold@stk.uio.no

Together with other media practices, blogging provides space for 
performing identity and for peer-based learning. Teenage girls’ 
engagement with personal websites and blogs has been in the focus 
of the academic scrutiny for quite some time now. However, much of 
the previous research concerns online spaces, where readers’ access 
is regulated (for instance by a friends-only facility), the blogger’s 
privacy is protected by anonymity and/or audiences are relatively 
small or restricted mainly to offline contacts. Mainstream blogging, 
which I am focusing on, modifies these premises. The top list on the 
community’s homepage ranges the blogs according to the size of the 
audience and is updated on a daily basis. The most popular female 
bloggers attract massive audiences, with up to tens of thousands of 
unique readers per day. Some of them become micro-celebrities and 
are recognizable outside of the blog community. Reaching a high 
position on the blog ranking can also bring about financial benefits 
coming from commercial cooperation. The blogs are not anonymous 
but rather allow for easily identifying their authors. 

Competitive and commercialized online spaces
Blogg.no, with its emphasis on competing for the 
biggest audience, celebrity culture around top bloggers, 
and commercialization, seems to exemplify some of 
the tendencies visible in the context of contemporary 
youthful media practices in Norway and internationally. 
These tendencies are: competing for positive feedback, 
for instance Facebook “likes”, followers on Instagram 
or displays on YouTube; “preoccupation with lifestyle, 
celebrity and body work” (Attwood 2011:207)1; and 
the increasing commercialization of teen and children’s 
media and communication. By focusing on the practice 
of mainstream blogging within Norway’s largest blog 
community, I attempt to shed light on how teenage girls 
experience engaging with competitive and commercialized 
online spaces. 

During my stay at the Centre for Gender Research 
as a guest researcher, I worked on two articles. The 
articles are part of my ongoing PhD project, which 
aims at qualitatively investigating teenage female blog 
authors’ experiences of participation in the practice of 
mainstream blogging in Norway. More specifically, the 
articles address two of my research questions. First, I am 
interested in how teenage girls experience participating in 
the mainstream blog community as bloggers and how they 
perform identity over time within this community. Second, 
I investigate which digital competences they experience 
as meaningful and how developing these competences 
modifies their blogging practices over time. 

Note:
1: Attwood, Feona. 2011. “Through the Looking Glass? Sexual 
Agency and Subjectification Online.” Pp. 203–214 in New 
Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity, 
ed. Rosalind Gill and Christina Scharff. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan.
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Hvordan så historieskriving ut før historie ble et vitenskapsfag og hvilken plass hadde kvinner i 
den? Forsvant kvinner fra historien og historieskrivingen i løpet av 1800-tallet? Dette var spørsmål 
som ble drøftet på konferansen «Genres of historical writing at the threshold of modernity: 
Women in history», 7.–9. oktober 2015.

Historie av og om kvinner –                        
en tverrfaglig konferanse på Blindern

Av Anne Eriksen, professor i kulturhistorie, IKOS, UiO
anne.eriksen@ikos.uio.no

Fram til 1700-tallet ble historie skrevet som 
historier: reiseskildringer, biografier, brev, 
beskrivelser, memoarer, likprekener, portretter 
eller avhandlinger. Historier kunne være om 
betydningsfulle personer og slekter, om fremmede 
land eller byer. Hensikten med å skrive dem 
ned, var også variert, og vekslet mellom det 
religiøse, moralske, politiske, oppdragende og 
underholdende. 

For å skrive historier måtte man ha 
noe å fortelle. Først på 1800-tallet var det 
nødvendig å være historiker, det vil si å 
beherske bestemte metoder for systematisk 
kildebehandling, kildekritikk og analyse. Denne 
profesjonaliseringen av historieskrivingen 
førte til utelukkelse av kvinner, ifølge forskere 
som Gianna Pomata, Bonnie Smith og Mark 
S. Phillips. Uten adgang til universitetene og 
seminarene der arbeidet med kildestudier og 
kildekritikk foregikk, hadde kvinner heller 
ikke adgang til det nye vitenskapsfaget. Og når 
politisk historie og nasjonal historie samtidig 
kom til å definere hva historie ‘var om’, bidro det 
også til å utelukke det som tradisjonelt hadde 
vært kvinnelige historieskriveres tematiske 
felt: biografier, memoarer, slektshistorier, 
klosterhistorier.

En konferanse med dobbelt siktemål
For det første ville vi lete opp og løfte fram 
kvinnelige forfattere og produsenter av historiske 
tekster gjennom de lange århundrene før 
historieskrivingen ble profesjonalisert. Hvem var 
de, hva skrev de og hvordan ble de lest? For det 
andre ville vi bruke disse aktørene og tekstene 

deres til å undersøke historieskrivingens historie. Hva kan de som siden er 
blitt marginalisert, fortelle om hvordan historieskrivingen en gang så ut? 
Hvilken kunnskap kan de gi om endringene som har skjedd? 

Johannes Vermeer: Allegory of Painting, oil on canvas, 1.2 1.0 m, c. 1666–7 (Vienna, 
Kunsthistorisches Museum) 
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Kvinnehistorie – kvinner som historikere
For å utforske disse spørsmålene hadde vi invitert inn fire 
keynote-talere og i tillegg åpnet for innlegg fra lokale forskere. 
Åpningsforedraget ble holdt av historikeren Karen Offen, fra 
Stanford University og kjent blant annet for boka European 
Feminisms (2000). Med tittelen «Women in History, Women’s 
history and the Sexual Politics of Knowledge. The case of 
France» snakket hun om hvordan de kjønnspolitiske aspektene 
ved historieskrivingens profesjonalisering i Frankrike skilte seg 
fra utviklingen i andre vestlige land, ikke minst Tyskland. Ved 
den første internasjonale konferansen om kvinners rettigheter, 
holdt i Paris i 1878, var behovet for ‘kvinnehistorie’ – historie 
skrevet ut fra et kvinneperspektiv – et viktig tema for diskusjon, 
fremholdt Offen.

Tilknytningen til fransk materiale ble videreført i den 
nederlandske litteraturhistorikeren Suzan van Dijks foredrag 
«Early historians about earlier women historians. The French 
case». Som leder av COST-aksjonen Women Writers in History: 
Toward a New Understanding of European Literary Culture 
har van Dijk lagt ned et betydelig arbeid i å bygge opp den 
store databasen Women Writers. van Dijk diskuterte hvordan 
mannlige 1800-tallshistoriografer som skrev om kvinner, 
forholdt seg til sine kvinnelige ‘kolleger’ og presenterte deres 
arbeid for sine lesere. van Dijk argumenterte for at mange av 
samlingene og litteraturhistoriene skrevet og samlet av menn og 
noen kvinner, kan sees både som ‘lenke’ og som ‘slagmark’.

Også keynote-presentasjonen til Heta Aali, kulturhistoriker 
fra Turku, dreidde seg om fransk historieskriving. Under 
tittelen «Women writing about the Merovingian queens 
in early nineteenth-century France», presenterte Aali en 
gjennomgang av forfattere som nå er nær glemt, men som i 
sin tid var populære formidlere av historie og historier om de 
merovingiske dronningene.

Kilder, arkiv og samlinger
Den siste av de inviterte keynote-talerne, litteraturhistoriker 
Ann Öhrberg fra Uppsala, presenterte materiale fra svenske 
Herrnhuter-arkiv. Innen Herrnhuter-bevegelsen var både 
menn og kvinner forventet å skrive selvbiografier, noe som 
også gjorde at arkivering av historisk materiale kom til å 
stå sentralt i bevegelsen like fra dens begynnelse. Öhrberg 
diskuterte hvordan arkivene ikke bare har tjent til å bevare 
materiale, men gjennom sin struktur og oppbygning også 
har tjent til å usynliggjøre og ekskludere. For en stor del har 

arkivorganiseringen bidratt til at kvinners bidrag er blitt skjøvet 
ut av herrnhuterbevegelsens historieskriving og over i den 
private sfæren, lest som bidrag til en personlig fromhetshistorie.

Også forskere fra Oslo-miljøet var opptatt av kilder og 
samlinger, ikke bare som materiale for forskning, men 
også som uttrykk for bestemte kunnskapspraksiser og 
kunnskapsforståelser. I innlegget «On learned and illustrious 
women in the service of the less learned. History and rhetoric 
in the Danish collections of learned women» diskuterte 
Anne Birgitte Rønning, litteraturforsker ved UiO, to danske 
1700-tallssamlinger av fortellinger om berømte kvinner, nemlig 
F. Chr. Schønaus «Samling af Danske lærde Fruentimmer...» 
fra 1753 og H.J. Birchs «Billedgallerie for Fruentimmer» 
fra 1793–1795. Hun viste hvordan disse bøkene, som om-
handler mange av de samme personene, er uttrykk for ulike 
samlerpraksiser og ulike kunnskapsanliggende. Der Schønaus 
ambisjon er å vise egen lærdom og kompetanse som ‘samler’,  
er Birch ute i et klart oppdragende ærend. 

Bente Lavold, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, 
presenterte den store satsingen på digitalisering av materiale 
etter Christiane Koren. Lavold omtalte Korens dagbøker 
(1808–1815) som ‘a semi-public source to real life’,  og 
diskuterte hvordan personlige erfaringer og følelser er flettet 
sammen med realhistorisk informasjon i disse bøkene.

Vekt på 1700-tallet
To sesjoner dreide seg om 1700-tallets historieskriving, av og 
om kvinner. Inga Undheim, stipendiat knyttet til prosjektet 
«Holbergs ideologier» ved Universitetet i Bergen, snakket om 
kvinneskikkelsene i «Danmarks Riges Historie» av Ludvig 
Holberg. Undheim påpekte at selv om kvinner som gruppe 
tillegges handlekraft og betydning på linje med historiens 
mannlige aktører, er Holbergs fremstilling av individuelle 
kvinner preget av skissemessig typetegning, der kvinnene 
fremstår som mor, datter, hustru snarere enn som selvstendige 
aktører. Kristoffer Scmidt, historiker fra SAXO-instituttet ved 
Københavns Universitet, presenterte en kritisk analyse av 
senere tiders tolkninger av Holbergs uttalelser om kvinner, 
deres evner og den rolle de burde ha i samfunnet. Scmidt 
argumenterte for at forsøkene på å gjøre Holberg til en form for 
tidlig feminist, i stor grad bygger på feillesing, misforståelser og 
ukritisk sitatbruk. 
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the 19th and 20th Centuries» presenterte den danske 
litteraturhistorikeren Marianne Alenius Biehl som 
historiker både i sin egen tid og i ettertidens fortolkning. 
Historieskrivingens profesjonalisering har i dette tilfellet ikke 
bare bidratt til å marginalisere en betydelig forfatter, men 
også til å usynliggjøre sjangre og former på en slik måte at de 
i vår tid knapt lenger kjennes igjen som historiske. 

Tone Brekke, litteraturforsker ved STK presenterte «An 
Historical and Moral View of the Origin and Progress of 
the French Revolution; and the Effect it has Produced 
in Europe» av Mary Wollstonecraft, og viste hvordan den 
kan forstås på bakgrunn av fordommer mot kvinner som 
historieskrivere (‘women cannot feel and reflect at the same 
time’). Mens samtidens øyenvitneskildringer, pamfletter og 
satirer var fulle av affekt, må Wollstonecraft bevisst ha valgt 
en objektivert stil, som ikke konnoterte kvinne, roman og 
følelser. 

Sammenfiltring og samarbeid
På samme måte som Öhrberg og Aali gikk også Ragnhild 
Zorgati, fra religionshistorie ved UiO, og Emil Nicklas 
Johnsen fra STK inn i problematikker fra den perioden da 
profesjonalisering fikk historieskriving til å endre karakter. 
Zorgati presenterte Fredrika Bremers bok «Livet i gamla 
världen: Palestina» fra 1859. Med utgangspunkt i begrepet 
’Histoire(s) croisée(s)’ drøftet hun forholdet mellom Bremers 
eget ståsted og biografiene til menneskene hun møtte: 
evangeliske biskoper og europeiske konsuler såvel som 
pasjaer, sjeiker og lokale adelskvinner. Zorgati fremhevet 
de elastiske og skiftende grensene mellom ulike grupper i 
Palestina i denne perioden. 

I sitt innlegg «Drama queens. Hulda Garborg and the 
gendered narratives in historical drama» diskuterte Emil 
Nicklas Johnsen hvordan Garborgs skuespill «Sigmund 
Bresteson» fra 1908 kan sies å være del av hennes 
nasjonsbyggende prosjekt. Han stilte også spørsmål om 
hvorvidt Garborgs essensialistiske forståelse av kjønn kan 
sies å være reflektert i dramaet.  

Konferansen var et samarbeid mellom STK og tre institutter 
ved HF: ILOS, IKOS og IFIKK. Den var knyttet til det 
tverrfaglige forskningsprosjektet Historie og historier: http://
www.hf.uio.no/ikos/forskning/prosjekter/historie-og-
historier-i-dansk-norsk-1700-tall/index.html  

Maleri av dronning Caroline Matilda av Norge og Danmark 1766–
1775, her fotografert ikledd uniformen til en offiser. Hun var gift med 
kong Christian VII.

Ina Stovner, stipendiat i kulturhistorie ved Universitetet 
i Oslo, presenterte en tolkning av et samtidig maleri av 
dronningen til Christian 7., Caroline Matilda, der hun er 
fremstilt i offisersuniform. Stovner argumenterte for at 
dronningens bruk av mannsklær – både på portrettet og i 
flere andre sammenhenger, kunne sees i sammenheng med 
hennes forsøk på å erobre en mer reell politisk rolle og større 
makt. 

I sitt innlegg «Charlotta Dorothea Biehl’s ‘Chroniques 
Scandaleuses’ and her Reputation as Historian in 
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Liv og død i Det gamle Egypt – 
alder, status, etnisitet og kjønn
Norsk egyptologisk selskap (NES) sitt 10. årlege symposium fann stad den 17. oktober i Kulturhistorisk museum 
i Oslo. Samlinga vart gjennomført i regi av Norsk egyptologisk selskap og vart støtta av Senter for tverrfagleg 
kjønnsforsking og Kulturhistorisk museum. Den raude tråden gjennom symposiet var liv og død i Det gamle 
Egypt, og føredraga adresserte særleg variablar som alder, status, etnisitet og kjønn.

Av Reinert Skumsnes, ph.d.-stipendiat, STK, UiO
reinert.skumsnes@stk.uio.no og
Henrik Torkveen, MA Egyptologi, University of Liverpool, 
htorkveen@hotmail.com

Formålet med det årlege NES-symposiet er å samle det norske 
forskingsmiljøet og andre som er interesserte i Det gamle Egypt. 
Sjølv om det egyptologiske fagmiljøet i Noreg er relativt lite, var 
det ingenting å seie på engasjementet til dei kring 30 personar 
som møtte. 

Årets symposium viste spennvidda innanfor egyptologisk 
forsking; dei i alt seks føredraga nytta seg både av arkeologiske 
og tekstlege kjelder, med eit særleg fokus på Det nye riket (ca. 
1539–1077 fvt.) og Gresk-romersk tid (332 fvt.–639 evt.), som 
begge er sentrale periodar i historia til det Det gamle Egypt 
(5300 fvt.–639 evt.). Ved sida av føredragshaldarar frå NES og 
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk 
(IFIKK) ved UiO, vart symposiet gjesta av Dr. Anna Stevens 
frå University of Cambridge og Lena Tambs frå Universitetet i 
København. Difor vart symposiet gjennomført på engelsk.  

Liv og død i det faraoniske Egypt
Den fyrste halvdelen av symposiet bestod av tre føredrag 
som fokuserte på Det nye riket. Kjeldematerialet som danna 
bakgrunnen for desse føredraga, var i all hovudsak arkeologisk. 

Dagens fyrste føredrag var hovudføredraget, «Life and death 
at Akhetaten – excavating the Amarna cemeteries», som vart 
halde av Dr. Anna Stevens (Assistant Director for The Amarna 
Project og Amara West Project Curator, British Museum). Dr. 
Stevens presenterte dei nyaste funna frå dei såkalla «South and 
North Tombs Cemeteries» i Amarna i Mellom-Egypt. Amarna 
(eller Akhetaten, som er det egyptiske namnet på byen) var i 
ein periode på kring tjue år hovudstaden i Det gamle Egypt 
under farao Akhenaten i det 18. Dynasti (1539–1292 fvt.). 

South Tombs Cemetery har vore utforska sidan 2006, og 
North Tombs Cemetery sidan 2015. Funna gir ny informasjon 
om livet til vanlege folk av ulik sosial status (ikkje elite). 
Gravene er for det meste enkle, ofte berre ei grop i bakken, 
og dei hadde lite og enkelt gravgods. Berre eit fåtal kister er 
funne, og det er ingen teikn til mumiefisering. Leivningane 

av menneske frå «South and North Tombs Cemeteries» 
tyder på mangelfullt kosthald, stress- og belastningsskadar, 
valdsrelaterte skadar, og ikkje minst kombinasjonar av desse. 
Det som er spesielt interessant med desse funna og som 
går imot tidlegare kunnskap, er at variablar knytte til alder, 
status, etnisitet og ikkje minst kjønn er minimale. Funna 
som Dr. Stevens presenterer, tyder på at menn og kvinner, 
gutar og jenter som vart gravlagde ved South and North 
Tombs Cemeteries, levde under tilnærma like kår: dei hadde 
same arbeidsoppgåve og var generelt utsette for dei same 
påkjenningane.

Føredraget til Dr. Anders Bettum (knytt til The Amarna 
Project), «Kistene fra Tell-el Amarna: et uttrykk for folkelig 
religiøsitet?», følgde opp tråden frå føredraget til Dr. Anna 
Stevens. Den offisielle teologien vart forsøkt endra under farao 
Akhenaten, ved at ei monoteistisk tru vart innført der solskiva, 
på egyptisk kalla Aten, var den einaste guddommen. Til trass 
for dette teologiske knekkpunktet, har det så langt ikkje 
vore mogleg å avdekkje ei endring i utforminga av kister. Dr. 
Bettum har studert fragmenta av seks kister som er funne på 
«South Tombs Cemeteries»: tre av kistene som Dr. Bettum har 
studert, er tradisjonelle, men dei tre andre ser ut til å ha ein ny 
type dekor. I tråd med den nye teologien er representasjonar 
av dei gamle gudane bytte ut med representasjonar av prestar 
som ber offer. Namna på dei tradisjonelle gudane manglar 
også i offerlister som er innskrivne på kistene. Det faktum at 
ein finn både ny og tradisjonell kistedekor om kvarandre, er 
interessant, ettersom det kan tyde på at den gamle religionen 
framleis spela ei rolle i den private sfæren. I pakt med 
andre kjeldetypar frå denne perioden, ser ein dessutan at 
tidlegare markante kjønnsmarkørar vert meir diffuse også i 
kistedekoren.   

Dr. Stevens runda av den fyrste halvdelen av symposiet 
med føredraget «Egypt in Nubia: the town of Amara West», 
der ho la fram resultata frå dei arkeologiske utgravingane 
i Amara West. Denne byen låg i Nubia, men var egyptisk, 
og er eit synleg eksempel på egyptisk kolonisering i det 19. 
og 20. Dynasti (1292–1077 fvt.). Dei delane av byen som er 
avdekte, består blant anna av eit tempel, busetjingsområde 
og to gravstadar. Dei kulturelle funna er ikkje eintydige; sjølv 
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om tempel, hus og keramikk i all hovudsak har eit tradisjonelt 
egyptisk preg, er det også hus og keramikk som viser klare 
spor etter ein annan kultur. Nok ein gong viser leivningane 
av menneske spor av mangelfullt kosthald og stress- og 
belastningsskadar, men det er vanskeleg å trekkje nokon 
konklusjon basert på variablar som alder, status, etnisitet og 
kjønn. Dessutan, sjølv om det politisk og kulturelt ikkje er 
tvil om at Egypt var kolonimakta, tyder dei konkrete funna på 
at dei sosiale skilnadene mellom kolonimakt og kolonisert, 
minoritet og majoritet var meir diffuse, og at ein viss grad av 
sosial mobilitet kan ha vore mogleg internt i byen.

Liv og død i det gresk-romerske Egypt
Andre halvdel av symposiet bestod også av tre føredrag, som 
fokuserte på det gresk-romerske Egypt. Kjeldematerialet som 
danna bakgrunnen for desse føredraga, var i all hovudsak 
skriftleg (papyri). 

Professor Anastasia Maravela frå Universitetet i Oslo (IFIKK) 
opna med føredraget «The papyrus collection of the University 
of Oslo Library: glimpses at life and death in Graeco-Roman 
Egypt». Papyrussamlinga på Universitetsbiblioteket har stor 
spennvidd og består først og fremst av tekstar på papyri, 
men også på stein- og tretavler og tekstil (lin). Språket er for 
det meste gresk, men det er også eksempel på latin, arabisk, 
koptisk og egyptisk (både med hieroglyfar og på hieratisk). 
UiO-professorane Samson Eitrem og Leiv Amundsen stod for 
det meste av innsamling og oppbygging av denne samlinga. 
Historia rundt innsamlinga viser at Noreg, og især UiO, 
faktisk var ein av dei store aktørane på den internasjonale 
papyrusmarknaden tidleg på 1900-talet. 

Fleire av tekstane dreier seg om kvardagslege tema, og 
professor Maravela eksemplifiserte med ei av dei eldste 
skattelistene me historisk kjenner til. Gjennom dette 
dokumentet fekk me blant anna innblikk i eit hushald som 
bestod av ei kvinne og hennar tre barn (P.Osl.inv.421), ei 
av mange familieformer på denne tida. Fleire av tekstane i 
samlinga er av magisk karakter, som trylleformular for godlynt 
eller vondlynt bruk (P.Osl. inv.1), og religiøse tekster, blant 
anna eit fragment av Matteus-evangeliet (P.Osl. inv.1661).      

Dr. Ville Vuolanto frå Universitetet i Oslo (IFIKK) heldt 
fram med føredraget «Children’s Experiences and Living 
Environments in Roman Egypt». Med utgangspunkt i 540 
tekstar, som alle refererer til barn, frå byen Oxyrhynchus i 
Fayum i Egypt, illustrerte Dr. Vuolanto at barn sine erfaringar 
i det gresk-romerske Egypt var svært varierte. Barn sine 
erfaringar ser særleg ut til å ha vorte påverka av endringar i 

familieforhold; ein eller begge foreldra kunne dø, det kunne 
oppstå skilsmisser (i slike tilfelle budde barn som regel med 
far sin familie) eller andre endringar i familien (med blant 
anna økonomiske konsekvensar), og born kunne flyttast ut av 
heimen midlertidig og permanent. Status kunne ofte vere ein 
sterkare sosial faktor enn alder og kjønn; barn var arbeidskraft 
og ein viktig ressurs for familien, og nettopp gjennom arbeid 
kunne barn oppleve stor grad av mobilitet. 

Lena Tambs frå Universitetet i København avslutta symposiet 
med føredraget «Personal Relations and Connectivity in 
Graeco-Roman Egypt: on Social Network Analysis (SNA) 
and its Potential for Egyptology». Tambs drøfta verdien av 
nettverksteori og -analyse, og peika særleg på potensialet 
for betra forståing av daglegliv og sosiale relasjonar. Dette 
vart illustrert ved ein kasusstudie av ei samling av åtte brev 
mellom dei to mannlege soldatane Pates og Pachrates. 
Begge var utstasjonerte soldatar frå byen Pathyris, moderne 
Gebelein, i tidsrommet 165–88 fvt. Metoden kan nyttast som 
eit supplement til andre meir tradisjonelle metodar, og Tambs 
konkluderer med at SNA er ein særleg nyttig reiskap for å 
kartleggje relasjonar mellom dei ulike aktørane som opptrer i 
korrespondansen, for eksempel korleis same person adresserer 
seg forskjellig avhengig av konkret mottakar. 

Konklusjon
Kort oppsummert kan ein kanskje seie at vår forståing av 
variablar som alder, status, etnisitet og kjønn i det gamle 
Egypt heilt klart er avhengig av faktorar som tid og stad. 
Vår forståing ser dessutan ut til å vere avhengig av type/
sjanger av kjeldemateriale: overordna politiske og kulturelle 
trekk samsvarar ikkje nødvendigvis med den faktiske, sosiale 
realiteten, og ved å nytte seg av ulike kjeldetypar, kan ein difor 
nyansere vår forståing av brytningspunktet mellom kva som er 
realitet og kva som er ideal i kjeldene. 

Symposiet står som ein milepåle i Norsk egyptologisk 
selskap si historie. Sidan to av våre eigne medlemmar jobbar 
for Dr. Anna Stevens i Amarna, og Lena Tambs faktisk 
er norsk, illustrerer symposiet meir enn noko det faglege 
spennet innanfor disiplinen egyptologi i Noreg. Symposiet 
visar dessutan tydeleg det faglege potensialet for samarbeid 
mellom egyptologi og klassiske fag. Det er også eit klart 
potensial for vidare samarbeid mellom Norsk egyptologisk 
selskap, Kulturhistorisk museum og Senter for tverrfagleg 
kjønnsforsking. Me har alt å vinne på slike tverrfaglege 
samarbeid i tida framover! 
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Moden omsorg – teori og praksis

Høsten 2015 holdt Senter for tverrfaglig kjønnsforskning et heldagsseminar om moden omsorg. Moden 
omsorg har blitt diskutert både innenfor feministisk etikk og helsefag de siste 10 årene. Senteret, med 
professor i filosofi (IFIKK) og gjesteforsker ved STK Tove Pettersen i spissen, ønsket derfor å samle ulike 
fagtradisjoner for å fremme refleksjoner for både teoridannelse og praksisutøvelse. Marit Helene Hem, forsker 
ved UiO/VU University Medical Center Amsterdam, var medarrangør for seminaret, og stipendiat Solveig 
Laugerud (STK) stod for det praktiske.  

Av Elanor Halvorsen Brendmo, master i Tverrfaglige 
kjønnsstudier, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
elanorbrendmo@hotmail.com

Moden omsorg – en del av omsorgsetikken
Karakteristisk for omsorgsetikken er fokuset på det moralske 
individet som relasjonelt, snarere enn den frie, selvstendige 
mannen som tidligere etiske teorier har basert seg på. I boken 
«Comprehending Care» (2008) videreutviklet Tove Pettersen 
en relasjonell forståelse av omsorg som hun mener å finne i 
Carol Gilligans bok «Med en annen stemme» (1982), nemlig 
moden omsorg. Moden omsorg må, ifølge Pettersen, forstås 
som et post-patriarkalsk begrep hvor kjønnsnøytralitet og 
likeverd står sentralt. I nordisk tradisjon oppfattes imidlertid 
omsorg ofte som en uselvisk, altruistisk handling, gitt fra en 
omsorgsgiver til en omsorgsmottaker. Et av problemene med 
denne forståelsen er ifølge Pettersen at den ikke favner omsorg 
for omsorgsgiveren. I tråd med det modne omsorgsbegrepet 
mener hun vi må begynne å se omsorg som en relasjonell og 
dialogisk interaksjon mellom partene, ikke som en uselvisk og 
uforpliktende gave fra den ene til den andre. En konsekvens 
er at man må ha resiprositet i omsorgsrelasjoner. Men hva så 
med asymmetriske relasjoner, som gjerne preger profesjonell 
omsorg, hvor omsorgsmottaker ikke er i stand til å gjengjelde 
omsorgen? I slike relasjoner kan det synes upassende og uetisk 
å kreve resiprositet. 

Resiprositet i asymmetriske relasjoner
I sitt innlegg så Pettersen nærmere på hvordan konseptet om 
moden omsorg kan brukes nettopp i asymmetriske relasjoner. 
Hun minnet tilhørerne på at selv i symmetriske forhold vil den 
ene parten til tider være mer sårbar og utsatt enn den andre. 
Forskjellen er at det i asymmetriske relasjoner er umulig å bytte 
rollen som omsorgsyter og omsorgsmottaker. Et barn kan vise 
omsorg overfor sin far, men hun kan aldri være ansvarlig for 
hans ve og vel. Et bytte av omsorgsroller mellom far og barn 
ville være uetisk, fordi det bryter med omsorgsprisippet om 
ikke å volde skade. 

Høsten som gjesteforsker har vært preget av en fin balanse mellom 
skriving på en bok om feministisk etikk, hvor Simone de Beauvoirs 
filosofi står sentralt, og deltakelse i senterets ulike arrangementer. 

Innen medisinsk etikk har en vært mest opptatt av den 
skaden omsorgsgiver kan påføre den sårbare andre. Pettersen 
mener imidlertid det er på tide å se nærmere på den sårbare 
posisjonen omsorgsyter står i. Risikoen en profesjonell 
omsorgsarbeider har for å bli utnyttet i omsorgsrelasjoner, er 
særskilt høy, fordi hun må strebe etter å være lydhør og åpen 
for andres behov. Så hvordan kan vi ta vare på omsorgsgiver? 

Pettersen mener vi her kan snu oss til Eva Kittay og 
hennes begrep «nested obligations» fra boken Love’s Labor 
(1999). Grunnideen til Kittay er at vi alle er del av et nett 
av omsorgsrelasjoner som går bakover og fremover i tid. Vi 
er alle noens barn og har rett på å motta omsorg. Kittay ser 
resiprositet i omsorgsrelasjoner som åpen. Når du gir omsorg 
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til en annen, må ikke omsorgen nødvendigvis gjengjeldes 
av denne personen. Hvis du risikerer å skades gjennom 
omsorgsarbeidet ditt, har miljøet rundt deg en moralsk plikt 
til å gripe inn og motvirke denne skaden. Men som moden 
omsorgsyter har man også et ansvar overfor seg selv. Dette kom 
Marit Helene Hem nærmere inn på i sin forelesning om den 
altruistiske omsorgen sett i lys av moden omsorg.  

Den gylne middelvei 
I vår kultur ser Hem en moralsk opphøying av den selv-
oppofrende omsorgen for andre, hvor en setter egne behov 
til side. Som Pettersen er også Hem opptatt av resiprositet 
i omsorgsrelasjoner. Denne resiprositeten innebærer ikke 
nødvendigvis at man må fokusere på hverandre i like stor 
grad, men behovene til pleieren må også bli sett og anerkjent. 
Ved å se seg selv gjennom den andres øyne, som en som er 
verdig omsorg, må en moden omsorgsgiver også respondere 
på sine egne behov. Hvis omsorgsgiver ikke evner å ta 
vare på egne behov, men kun den andres, risikerer man at 
omsorgsrelasjonen blir slitt og bryter sammen. 

Å gi og motta omsorg, er ifølge Hem en egenskap som 
utvikles over tid. Det er et intimt, krevende og dynamisk arbeid. 
Du kan ikke støtte deg på abstrakte idealer og prinsipper for 
å ta etiske beslutninger, men må sette deg inn i den konkrete 
situasjonen til den konkrete andre. Forståelsen av hvilke 
omsorgshandlinger som skal utføres i en konkret situasjon, er 
aldri gitt på forhånd, men basert på den kunnskapen en har 
opparbeidet seg i relasjon med omsorgsmottaker. 

Pasienten som den relaterte andre
Forsker Elin Håkonsen Martinsen så i sin forelesning på 
hvordan forståelsen av det relasjonelle selvet relaterer til 
medisin og medisinsk etikk. I sin praksis som lege i barne- 
og ungdomspsykiatrien arbeider hun mye med relasjoner 
og følelser. Likevel vektlegger man fremdeles autonomi og 
rasjonalitet som markører for moralsk modenhet innen den 
medisinske etikken. Normen er at den moralske aktøren skal 
få være fri fra inngripen fra andre og fri til å bestemme hva som 
skjer med egen kropp. En konsekvens kan ifølge Martinsen 
bli at man trekker seg ut av, i stedet for å opprettholde og ta i 
betraktning, relasjonen til en pasient når man står ovenfor en 
etisk utfordring. Martinsen frykter prinsippet om autonomi 
kan gå ut over idealet innenfor omsorgsetikken om ikke å snu 
ryggen til noen i nød. 

Martinsen presenterte en case fra arbeidet sitt som godt 
illustrerte dilemmaet. Hun og kollegene hennes i barne- og 
ungdomspsykiatrien arbeidet med en 18 år gammel gutt som 
led av posttraumatisk stress og depresjon. Gutten ønsket 
å løsrive seg fra fosterforeldrene sine og flytte for seg selv. 
Verken BUP eller fosterforeldrene syntes dette var en god idé 
siden de ikke følte han var klar for å bo alene. Men ettersom 
gutten var myndig, var det i hans rett å bestemme. I tiden det 
tok å forberede gutten på å bo for seg selv, ble han stadig mer 
desperat og suicidal. Hvordan kunne BUP på en etisk måte 
hjelpe gutten uten å snu ryggen til han i en vanskelig situasjon, 
samtidig som de tok hensyn til hans rett til egenbestemmelse? 
Martinsen og teamet hennes fant hjelp i konseptet om 
relasjonell autonomi. I stedet for å se guttens autonomi i 
isolasjon fra andre mennesker, så de den i relasjon til andre. 
Omsorg ble sett som en prosess fram mot oppnåelsen av 
autonomi, i stedet for som en trussel. De valgte altså å fokusere 
på omsorgsansvaret overfor gutten, i stedet for å fokusere 
på rettighetene til frihet og selvbestemmelse alene. Ved å få 
muligheten til å diskutere andre alternativer, kunne gutten føle 
seg trygg på at han ikke var overlatt til seg selv når han skulle 
ta denne viktige beslutningen. 

«Kan moden omsorg redusere frykt?»
Trygghet var også nøkkelordet for seminarets hovedattraksjon, 
den amerikanske statsviteren og omsorgsetikeren Joan 
Tronto, som fulgte seminaret på skype. I sin siste bok Caring 
Democracy argumenterer hun for at vi må se det amerikanske 
demokratiet i et nytt perspektiv, et omsorgsperspektiv. 
Tronto begynte foredraget med å fortelle tilhørerne om en 
kollega av henne som sliter med et tilbakevendende mareritt. 
I marerittet ender hun opp som uteligger, uten hjem og 
uten sikkerhet. Med dagens økonomiske situasjon er ikke 
marerittet fundert i en urealistisk frykt. Trontos store spørsmål 
blir da «kan moden omsorg redusere frykt?» Den frykten 
hennes kollega føler, den frykten som følger økonomiske 
nedgangstider, flyktningkrise eller global oppvarming. 

Tronto argumenterer for at et omsorgsdemokrati er 
løsningen. Ved første øyekast, fortsetter hun, synes det som 
om omsorg og demokrati ikke går så godt sammen. Demokrati 
handler om å leve sammen som likeverdige, mens når vi 
snakker om omsorg, tenker vi nesten alltid på asymmetriske 
relasjoner. Skjønt hvis vi hadde begynt å se de to sammen, 
ville det endre hvordan vi tenker på sosialt liv, fordi omsorg 
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NORA - Nordic Journal of Feminist      
and Gender Research

Redaksjonen til NORA - Nordic Journal of Feminist 
and Gender Research har flyttet fra Danmark til Norge. 
Ansvaret for tidsskriftet, som ble startet i 1993 med 
norsk redaksjon, har rotert mellom de nordiske land. 
Men denne gangen var det en lang og krevende prosess 
før NORA-redaksjonen til slutt fikk sitt institusjonelle 
«hjemsted». Til tross for en rekke framstøt fra den 
nordiske foreningen for kjønnsforskning, som 
«eier» tidsskriftet, var det ingen som ville overta 
redaktøransvaret. Alle vegret seg på grunn av 
ressursknapphet, selv om ingen kjønnsforskningsmiljøer 
ville være uten dette engelskspråklige, tverrfaglige 
tidsskriftet. 

Løsningen kom i og med at Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning, UiO og Kvinnforsk. ved Senter for 
kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø 
tok på seg ansvaret for tidsskriftet i fellesskap. I 
perioden 2016–2018 er ansvarlige redaktører professor 
Beatrice Halsaa, STK og professor Anka Ryall, 
Kvinnforsk., Universitetslektor Elisabet Rogg, STK, 
er ny redaksjonssekretær, og Siri Øyslebø Sørensen, 
Senter for kjønnsforskning (SKF), NTNU er ny 
bokredaktør. Det nye Junior editorial board består 
av fire ph.d.-kandidater fra STK: Solveig Laugerud, 
Reinert Skumsnes og Anna Young, samt Amund Hoffart 
ved Universitetet i Örebro.

Den nye redaksjonen hadde et oppstartsseminar 
i desember, der vi blant annet diskuterte «aims and 
scope». Vi ønsker å gjøre tidsskriftet relevant for 
bredere faggrupper, og vil legge vekt på en form og et 
innhold som avspeiler denne intensjonen. For å få dette 
til er vi avhengige av artikkelbidrag, bokanmeldelser og 
«position papers» fra ulike fagmiljøer – og oppfordrer 
herved alle interesserte til å bidra. Planen er å fortsette 
med fire numre i året, hvorav ett temanummer. Disse 
blir fortløpende annonsert i tidsskriftet. 

Offentlighetens barrierer. Om betingelser   
og muligheter for ytring i norsk offentlighet
Thursday, November 26. 2015, the Centre for Gender Research (STK) arranged a seminar on the boundaries of 
freedom of expression within the Norwegian public sphere. Three guest speakers shared their research findings 
and insights on a range of pertinent issues; including hate speech, harassment, racism and discrimination. 
The seminar focused on discussing the opportunities and the challenges of freedom of expression, and thus 
identifying patterns of inclusion and exclusion in the mediated public sphere. 

By Ilham Skah, MA student at HiOA, 
Ilham_skah18@hotmail.com

Filtering the voices of young Muslims 
Mr Sindre Bangstad, a social anthropologist affiliated with the 
Institute for Church, Religion and Worldview Research (KIFO) 
presented his ethnographic research on the participation of 
young Muslims in the contemporary mediated public spheres 
in Norway. Belonging to a specific religious minority, Islam in 
this case, might deprive the individual from practicing her/his 
free and equal citizenship. To illustrate, Bangstad pointed out 
his informants’ experiences with various forms of harassment, 
offence, and physical aggression as a result of their views and 
participation in social debates. For Bangstad, the Norwegian 
scholarship on freedom of expression within academia is 
limited to what is abstract and philosophical. This entails the 
move towards a more empirically explored tendency where the 
focus is on the minorities´ experiences with hateful rhetoric, 
racism and discrimination. In other words, understanding the 
liberal hegemonic illusion about the freedom of expression in 
Norway requires a critical approach to structural inequality, 
power, hierarchy and privilege. 

Challenges of new media for freedom of expression 
Mrs Aina Landsverk Hagen, a social anthropologist affiliated 
with the Centre for Welfare and Labour Research at HiOA, 
began by sketching the findings of her project on online hate 
speech and the freedom of expression in Norway. Journalists 
and bloggers who dare expressing themselves publicly about 
issues such as immigration, feminism and religion, are routinely 
exposed to threats, harassment and intimidations. This includes 
also cyber-stalking, invasion of privacy, defamation campaigns, 
rape threats, trolling and hacking. Women are the main target 
of the sexualised on-line harassment. Unfortunately, this may 
have emotional charges on the individual, and it may also 
affect her/his health condition, sexuality and private life. This 
may explain why some journalists choose to drop writing about 

certain themes, or even cease their posts. Landsverk Hagen 
highlighted accordingly the significance of developing social 
norms within the virtual space and an appropriate regulatory 
framework to ensure effective protection of freedom of 
expression.

The new Norway and the status 
of the freedom of expression 
Arnfinn H. Midtbøen, a research fellow at the Institute for 
Social Research (ISF), discussed experiences related to 
the participation within Norwegian public spheres among 
people with ethnic and religious minority backgrounds. He 
investigated the attitudes towards freedom of expression 
among journalists, editors and artists and within the work 
environment. Many people have negative experiences when 
the public space is turned into a room for discriminating 
and hateful expressions. As a result, they choose to avoid 
addressing controversial issues such as gender equality, 
homosexuality and the role of Islam in society. On the other 
hand media have helped facilitate the presence of diversified 
voices and minority perspectives, a fairly recent phenomenon 
in Norwegian public debate. Among the youth many have been 
encouraged to participate with chronics, in debates, and to be 
regular columnists.

The way forward: implementing intersectionality, 
competence and regulations
Debates were initiated around the themes under discussion 
generating a number of recommendations that emphasise 
the mutuality between the freedom of expression and the 
protection against hate speech and discrimination. 

The double oppression problematic in the case, for example, 
individuals belonging to both an ethnic and a religious 
minority was stressed. The lack of concern about hate speech 
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fokuserer på relasjoner og ansvar, heller enn på autonomi og 
kontraktbaserte forpliktelser. Som de andre talerne vektlegger 
også hun mennesket som situert og som født i en tilstand 
av absolutt avhengighet. Hun minner oss om at vi alle er 
omsorgsmottakere, men at vi er svært forskjellig situert. Som 
modne omsorgsmottakere må vi derfor lære oss å skille mellom 
de behovene vi trenger å få dekket og de behovene det er 
behagelig å få dekket. Det er for eksempel stor forskjell på 
omsorgsbehovene som dekkes når ens 3 år gamle datter blir 
matet og omsorgen som dekkes når ens 45 år gamle mann ikke 
klarer å vaske klærne sine selv. 

Men det å være en moden omsorgsmottaker er ikke alltid 
like lett. Når man blir utsatt for dårlig omsorg, det være 
seg mangelfull oppfølging fra foreldrene eller en økning av 
midlertidige stillinger i markedet, vil dette ha en effekt på hvor 
trygg en føler seg i verden. Et utrygt menneske vil ikke være i 
stand til verken å motta eller gi omsorg på en tilfredsstillende 
måte. Man ender opp med en ond sirkel av dårlig omsorg. 
Hvordan kan vi bryte denne onde sirkelen, spør Tronto seg. 
Jo, ved å ta omsorgsarbeidet inn på politikkens arena. Til alle 
tider har omsorgsarbeidet vært unndratt den offentlige sfære, 
gjort av kvinner og de lavere klasser. Tronto mener omsorg 
snarere enn økonomi og produksjon må bli sett som det aller 
viktigste politiske anliggende. Alle samfunnsborgere, uavhengig 
av etnisitet, kjønn og klasse, må involveres i og bli hørt i 
beslutningstaking om hvordan omsorgsarbeid skal gjøres og 
fordeles. Vi kan ikke lenger ha det slik at enkelte grupperinger i 
samfunnet unndrar seg omsorgsansvar, det være seg menn som 
har kvinner til å gjøre omsorgsarbeidet for seg eller rike som 
har penger til å kjøpe seg ut av omsorgsarbeid. 

Et omsorgsbegrep i endring
Slik jeg oppfattet diskusjonen argumenterer Tronto for en 
revolusjon i måten vi ser omsorg på i dag. Men også de andre 
foreleserne ser behov for å tenke nytt om omsorgsbegrepet. 
Pettersen mener vi trenger et omsorgsbegrep som er fritt fra 
essensialiserende konnotasjoner og som også omhandler 
omsorgsgiveren. Hem ønsker å se en forståelse av omsorg som 
rommer samspillet mellom omsorgsyter og omsorgsmottaker, 
og Martinsen argumenterer for at omsorgsetikken, med 
sitt fokus på det relaterte selvet, kan representere et viktig 
bidrag i etiske vurderinger innen psykiatrien. Forhåpentligvis 
vil seminaret bidra til en videre utforskning av den modne 
omsorgen både innen akademia og helsevesenet. 
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and discrimination against disabled people became an issue. 
In this respect, intersectionalty was evoked as a salient 
approach to broaden the scope of research on participation 
within the Norwegian public space. This aims at transcending 
the mere focus on Oslo, immigrants and Islam, including for 
example the Sami minorities and a number of other issues 
as well. Clarity of concepts and the use of triangulation as a 
research method were addressed as vital considerations for 
the development of reliable accounts about reality. Teachers 

STK = super tverrfaglig kollegialitet

Anne Birgitte Rønning var høsten 2015 på STK med gjesteforskerstipend fra Det humanistiske fakultet 
(HF) ved UiO. Hun har tidligere hatt forskningstermin på senteret, og er glad for å være tilbake i det hun 
kaller et givende og inkluderende fellesskap.  

Av Anne Birgitte Rønning, professor i allmenn litteraturvitenskap  
ved ILOS, gjesteforsker, STK
a.b.ronning@ilos.uio.no

Tirsdag formiddag på STK: 20–25 mennesker samlet til 
husmøte. Alle får ordet etter tur, og det fortelles om artikler 
som er innlevert eller antatt, kapper som er påbegynt og 
levert til veileder; om emnesider som er revidert, seminarer 
som planlegges, disputaser som er avholdt, sakspapirer som 
er sendt ut til styremøte; om bøker som er lest, hjemmesider 
som oppdateres, lovutkast som er sendt ut på høring, 
problemer med å finne informanter til forskningsprosjekt, og 
om debattmøter og gjesteforelesninger som man absolutt bør 
få med seg. Te og kaffe, matpakke, suppe og salat, og øverst i 
hyllen over bordet: pappesken med «STKs ånd», som var med 
på flyttelasset fra kontorene over bensinstasjonen ved Ullevål 
Stadion til Nemkobygget i Gaustadalléen for seks år siden.

Jeg kjente husmøtene og ånden fra en tidligere forsknings-
termin på senteret, og høsten 2015 hadde jeg som gjesteforsker 
fra Det humanistiske fakultet (HF) igjen gleden av å ta del i 
dette fellesskapet som jeg ikke tror finnes noe annet sted på 
UiO. Et både givende og krevende fellesskap som inkluderer 
faste og midlertidige, administrative og vitenskapelige, alle 
aldre og nasjonaliteter, samlet i interessen for spørsmål om 
kjønn og likestilling og for fagfeltets plass i akademia.  

Formålet med HFs gjesteforskerstipend er «dels å fremme 
humanistisk kjønns- og likestillingsforskning, og dels å 
styrke relasjonen mellom STK og HF-forskere som har kjønn 
som del av sitt kompetanse- og interessefelt». I tråd med 

dette har jeg arrangert en tverrfaglig konferanse om kvinner 
og historieskrivingens sjangre (se s. 9), arbeidet med egne 
prosjekter, deltatt i senterets daglig liv og fått rikelig med 
kjønnsfaglig påfyll. Min egen forskning har dreid seg om to 
danske 1700-tallssamlinger om lærde kvinner: C.F. Schønaus 
Samling af Danske lærde Fruentimmer[…] (1753) og H.J. 
Birchs Billedgallerie for Fruentimmer[…] (1793–95). Spesielt 
har jeg vært opptatt av hvordan endringer i synet på lærde 
kvinner kan sees i sammenheng med endringer i forståelsen av 
kunnskap og historie og med fremveksten av middelklassens 
lesekultur. 

Helt på tampen av semesteret kom jeg også i gang med en 
artikkel om Dagny Juel Przybyszewskas prosadiktning i lys av 
dekadansebegrepet. Forfatterskapet er lite, men har noen perler 
som iscenesetter kvinnelig subjektivitet og kreativitet i konflikt 
med kulturelle kjønnsforventninger. Tusen takk til alle på 
forskerseminar og faglig lunsj for kritiske innspill og gode ideer 
til videre arbeid med disse prosjektene!

Takk også for å ha blitt feiret og fått være med på feiringer, 
for artikkelutkast jeg har fått lese og for foredrag jeg har hørt, 
og for mange gode lunsjsamtaler. Jeg vet mye mer om kjønn og 
likestilling i Kina og Polen, om feministisk etikk, maskulinitet 
og bilkjøring, enn jeg gjorde før. Ikke minst har jeg fått en 
skjerpet forståelse av hva tverrfaglighet betyr og for behovet for 
teoretisk og metodisk mangfold i kjønnsforskningsfeltet. 

have to acquire the competence needed for dealing with the 

diversities within the school environment for the purpose of 

protecting students from experiencing forms of exclusion and 

discrimination at an early age. 
In my opinion the seminar met its objectives in promoting 

awareness about the restrictions on equal participation within 

the mediated public sphere, and demand for implementing 

regulations that would protect the right for freedom of 

expression in Norway. 
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Feministisk etikk i et tverrfaglig fellesskap 

Takket være HFs gjesteforskerstipend fikk Tove Pettersen høsten 2015 anledning til å være gjesteforsker ved STK. 
Hennes forskningsprosjekt ved senteret har vært feministisk etikk, og det skal resultere i bokutgivelse. 

Av Tove Pettersen, professor i filosofi ved IFIKK, gjesteforsker, STK
tove.pettersen@ifikk.uio.no

Hovedintensjonen med prosjektet er å drøfte hvordan Simone 
de Beauvoirs filosofi kan kaste nytt lys over sentrale tema, 
spørsmål og metoder innenfor den kontemporære feministiske 
etikken, spesielt omsorgsetikken. Jeg arbeider altså med å 
bringe Beauvoirs perspektiver inn i den feministiske etikken, 
og skrive dette fagfeltet tilbake til Beauvoir. En av grunnene til 
ønsket om å skape en slik dialog, er de slående likhetene som 
finnes mellom temaer Beauvoir diskuterer i blant annet Pyrrhos 
og Cineas (1944), Tvetydighetens etikk (1948), Det annet 
kjønn (1949) og Alderdommen (1970), og sentrale spørsmål i 
den feministiske etikken. Beauvoir drøfter tilknytning, frihet, 
undertrykkelse, omsorg, autonomi, moderskap, seksualitet, 
og forholdet mellom natur og kultur – sentrale temaer også 
i dagens feministiske etikk. Videre vektlegger Beauvoir de 
konkrete og dagligdagse etiske utfordringene vi møter, og 
kritiserer den tradisjonelle etikken, deriblant Kant og Hegel, 
for å målbære en falsk universalisme. For å vise at mange 
av de abstrakte generaliseringene er falske, bruker Beauvoir 
eksempler fra kvinners levde liv, hun omskriver tradisjonelle 
filosofiske begreper og utvikler nye. 

En tilsvarende kritikk, og en lignende fremgangsmåte, 
finnes også i moderne feministisk etikk. Ett fremtredende 
kjennetegn ved dagens feministiske etikk er nettopp kritikken 
av universalistiske teorier, re-konseptualiseringen av begreper, 
samt fokuset på de etiske utfordringer som finnes i praksiser 
som tradisjonelt har vært forbundet med kvinner. Til tross for 
åpenbare likheter er forbindelsen mellom Beauvoir og moderne 
feministisk etikk lite utforsket, og jeg argumenterer for at 
Beauvoir kan leses som en av de tidlige feministiske etikere. 
Samtidig viser jeg at den feministiske etikkens historie kan 
skrives tilbake til Beauvoirs verker på 1940-tallet, ikke bare til 
den amerikanske kvinnebevegelsen på midten av 1960-tallet, 
slik det ofte hevdes. 

Allerede tidlig i september fikk jeg muligheten til å 
presentere dette prosjektet under tittelen «Feminism in 
Ethics» på et av senterets faste arrangementer, nemlig 
Faglig lunsj. De konstruktive innspillene jeg fikk, var både 
nyttige og motiverende i forhold til skrivingen. I november 
fikk jeg også anledning til legge frem utkast til en artikkel 
om Simone de Beauvoirs kritikk av tradisjonell filosofi på 

Forskerseminaret – et annet av de faste arrangementer. Også 
her var de sjenerøse tilbakemeldingene til stor hjelp i arbeidet 
med å ferdigstille artikkelen. I tillegg til å få diskutert eget 
arbeid, har det vært lærerikt å få innblikk i mange av de andre 
forskningsprosjektene som har blitt presentert, blant annet om 
maskulinitet, manifester, feministisk aktivisme i Kina, Dagny 
Juel, og mediepraksis i Afrika.

STK arrangerer flere seminarer i løpet av semesteret, og som 
gjesteforsker var jeg i oktober, sammen med Marit Helene Hem 
(UiO/ VU University Medical Center, Amsterdam), ansvarlig 
for ett av dem, nemlig «Mature Care: Theory and Practice». 
Med god hjelp fra STKs stipendiat Solveig Laugerud ble dette 
et vellykket arrangement. Det ble rask fulltegnet, og stas var 
det at også mange fra STK deltok. Dette var for øvrig første 
gang jeg ledet et seminar med videokonferanse. Vi krysset 
fingrene for at den transatlantiske direkteoverføringen av 
hovedforelesningen til statsviter og omsorgsetiker Joan Tronto 
fra University of Minnesota skulle fungere. Ikke bare fikk vi 
en stimulerende forelesning med god lyd og godt bilde, også 
den påfølgende diskusjonen forløp uten nevneverdige tekniske 
problemer. Seminaret er for øvrig omtalt i egen artikkel i dette 
nummeret av Bulletine.

Som gjest i dette tverrfaglige fellesskapet er det umulig 
ikke å legge merke til den kombinasjonen av kompetanse, 
sjenerøsitet og åpenhet som preger forskermiljøet ved STK. 
Innspill og kommentarer til andres arbeider er solid forankret 
i deltakerens egne fagtradisjoner og kunnskaper – uten at 
det insisteres på at andre tar feil eller må skifte perspektiv. 
Kommentarene er konstruktive forslag som synes å være 
motivert av ønske om å bidra til å gjøre teksten bedre, eller 
utvide egen horisont. Dette, kombinert med et helt unikt sosialt 
miljø, hvor forskere, stipendiater, administrasjon og ledelse 
daglig spiser lunsj sammen og har ukentlige husmøter hvor folk 
(hvis de vil) forteller hva de arbeider med, har gjort oppholdet 
som gjesteforsker til et usedvanlig givende semester. For å si det 
med Carol Gilligan, en sentral bidragsyter til den feministiske 
etikken: «To have a voice is to be human. To have something 
to say is to be a person. But speaking depends on listening and 
being heard: it is an intensely relational act». Ikke bare har jeg 
fått arbeidsro og inspirasjon til egen forskning, men også blitt 
inkludert i et miljø hvor hver enkelt stemme synes å bli hørt 
samtidig som felleskap og forskerdyder faktisk praktiseres. 
Takk for en god høst! 
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Working-Apart-Together: Reflections on a
decade of feminist collaboration 2005–2015
At the end of ten years as Professor II in Sociology at the Centre for Gender Research, as I say “farewell” and 
formally end my employment by the University of Oslo, I offer here some reflections on my time “working-apart-
together” with colleagues in the Centre. 

By Sasha Roseneil, professor II, STK
s.roseneil@bbk.ac.uk

In Norwegian you have long had a term, særbo, for the 
increasingly prevalent form of intimacy that in English is rather 
clumsily described by the neologism «living-apart-together” 
(LAT). Whether LATs by choice or constraint, many people 
who are in non-cohabiting relationships, particularly those 
who live at considerable distance from their partners, explain 
that they value the special quality that their relationship has by 
virtue of not being sullied by the daily messiness of domesticity. 
They do not have to argue about the washing-up, or negotiate 
matters of money and personal space as they would have to if 
they lived with their partner. Their time with their loved one 
is limited, and more precious and pleasurable because of this, 
the intensity heightened and every moment seemingly more 
memorable and meaningful because of the difference from the 
everyday “back home”.

Working-apart-together similarly has many advantages. 
Coming to the Centre has always been a break from the 
mundane for me, time away from the stresses and strains of 
my day job. My visits have been occasions to think with other 
feminist researchers, to explore ideas, to debate and discuss, as 
a researcher and teacher, but also as someone who is herself 
still, always, learning. For I have learnt an enormous amount 
through coming to the Centre and working with its inhabitants 
over the years, above all through reflecting on the difference 
that I have encountered in the space of the Centre, and on my 
affective responses to it. 

Coming and going as an insider-outsider
As I have come and gone every few months, year-in, year-out 
for over a decade1, I have grown to love what I have seen and 
been part of at the Centre. I gradually came to realise that a 
calmness would descend over me soon after I arrived, as I 
breathed in the freshness of the context and the freedom from 
my everyday working life, whilst I simultaneously relaxed 
into a certain level of familiarity with the place and with the 

low-key warmth of the extended dialogues and collaborations 
that developed over time with many colleagues at the 
Centre – about intimacy, sexuality and queer theory, about 
feminist activism, women’s movements and citizenship, about 
subjectivity, psychoanalysis and the psychosocial.

I must confess that I have always tried to be on my best 
behaviour when visiting the Centre, as LAT partners aim to 
be – at least for the first few hours or days of a visit. And I have 
perhaps seen the best of the Centre. I think we may not have 
entirely revealed our “true selves” to each other. I have not 
been part to the Centre’s internal debates or power struggles 
(although perhaps Norwegian consensual social democracy, 
or distaste for agonism, mean that these are smoothed over, 
resolved or squashed, before they take hold?). I have not had 
to worry about the Centre’s finances or staffing strategy. I have 
not had to get involved in planning teaching, or developing 
research plans. I have not had to take sides, or argue with 
people, or enjoin battle to change things. I have been more 
than a guest, but less than a full member of this establishment, 
and this insider-outsider position has been a privileged and 
pleasant position to occupy.  

Early impressions and lasting learning
Back in the early days of my attachment, I found it amusing 
that the Centre was housed above a petrol station and garage, 
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and that the feminists shared their lunch table with the men 
in blue overalls. There seemed something utterly Norwegian 
about women’s studies – as it still mainly was then – literally 
sitting on top of, and then coming down to eat with, the men 
who worked at the consumer end of the oil industry (although 
my eco-feminist roots meant that I worried about the toxicity 
of the petrochemical fumes, and the long-term consequences 
of fossil fuel dependency). Now that the Centre is located high 
up on Gaustadalléen, I have enjoyed gazing out across the city 
to the water, especially on bright sunny days when the skies are 
blue, and when the hills are covered in snow. 

And I have loved, and learnt from, the temporal structures 
and domestic communality of the Centre, which are so 
different from British university departments. I have absorbed 
the importance of the ritual of the weekly “house meeting”, at 
which members of the Centre report on their ongoing work 
to the assembled group, promoting a supportive and collegial 
context for research, and acting against the individualizing 
tendencies of academic life. I have been impressed that every 
day real food is consumed together, around a big table rather 
than alone at one’s desk – food that is brought to work in 
greaseproof paper, or prepared on site, with tasty condiments 
and fresh salad leaves that live in the ample fridge. I have 
experienced tactile pleasure in the smooth, matte china of 
the Centre’s grey mugs, and I have supped from the constant 
supply of good, strong black coffee and unusually fragrant tea, 
which tastes like tea nowhere in England. I was amazed to 
discover that the Centre has a dishwasher (and hence no dirty 
mugs growing mould in the sink), and a proper kitchen, of 
cooler design than many homes in Britain.

 I have marvelled at the ergonomic chairs that caress my 
back, and the fact that the furniture is in funky colours, and 
is updated regularly. And I have admired the architecture, 
lighting and furnishings of the University library, which 
looks to me like a Nordic design hotel, with its black leather 
sofas and armchairs and blond wood tables. In all of this, I 
have witnessed a deep-rooted institutional understanding of 
the value of creating a community of scholars and support 
staff who work together within an atmosphere and physical 
environment that are comfortable and containing. And I have 
learnt from this that it is possible to build a sense that the 
people who inhabit a university matter and that their well-
being is vital to the university’s work. These have been subtle 
and vital lessons for me to take back home, to my day job, as a 
head of department and research leader.

More broadly, perhaps the most significant thing that I have 

learnt during my Professor II post is to appreciate not just the 
Norwegian welfare state – for universities are, I believe, part 
of the welfare state – but the power of welfare regimes more 
generally. Whether social democratic, liberal, neo-liberal or 
conservative, the social organisation of welfare fundamentally 
shapes our lives and subjectivities, for better and for worse. 
Now, I am aware that my attachment to the University of 
Oslo has worked a certain seductive magic on me, acting as 
“soft power” for the Norwegian nation, drawing me into an 
engagement with Norwegian culture and values from outside. 
I have, for instance, recognised that my walks to and from 
the University involve passing far fewer homeless, poor and 
mentally distressed people than I am used to seeing on the 
streets of London. I have noted that the blankets left on chairs 
outside cafes to warm the knees of coffee-drinkers do not seem 
to get stolen because, I presume, there is no perceived need to 
steal them, as there might be amidst the economic inequity and 
benefit cuts of contemporary austerity-Britain. 

But, and this is an important conjunction, because I have 
also been engaged in prolonged research collaborations and 
conversations with colleagues here, as part of FEMCIT, The 
Queer Turn and Being Together, and because I have focused 
on and explored with colleagues the citizenship experiences of 
members of minoritized and racialized groups – people from 
Pakistani and Sami minorities, the uncoupled, the sexually 
marginalized, and those living outside the conventional 
family – I have also learnt not to place Norway on a feminist 
pedestal, as sometimes has been the tendency of Anglophone 
gender researchers. I have come to understand some of the 
particular, nationally specific issues that exist around questions 
of difference, diversity, multiculture and familialism within the 
universalising cultural politics of Norwegian social democracy. 
Developing this critical, comparative engagement with the 
politics of welfare and citizenship has been a lasting legacy of 
my involvement with the Centre, and one that will continue to 
inform my research for many years to come.

Not goodbye, only farewell?
For the difference that my ten years at the Centre have made to 
my research and thinking, for the new insights and framings, 
the challenging, collegial conversations, and the transnational 
friendships, I am very grateful to the Centre, its Directors and 
members, and to the University of Oslo. Like many people 
these days whose relationships come to an end, I hope to stay 
in regular contact with my ex-WAT partner, and to see our 
connection live on in a reconfigured form. 

Sasha Roseneil, Professor of Sociology and Social Theory, Birkbeck, 
University of London

1In fact, I first came to a meeting of the Nordic Council of Ministers-
funded Women’s Movements and Internationalization research group, 
invited by Beatrice Halsaa, back in 1999, and I visited the Centre several 
times to talk and teach before I was appointed Professor II in 2005.
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Allerede i sommer så vi en gledelig oppgang i forbindelse 
med søkertallene på alle våre tre studieprogram: Årsenhet og 
Bachelor (BA) i Tverrfaglige kjønnsstudier og Master (MA) i 
Gender studies. 

Studentene møtte opp i hopetall i mottaksuka i august – og 
praten gikk livlig i gangene. I løpet av det siste året har vi 
arrangert flere godt besøkte studentfagkvelder sammen med 
studentutvalget. Studentfagkveldene er et tilbud til studentene 
på alle program. Vi ønsker å fokusere på karriere – hva man 
kan benytte en utdannelse i Tverrfaglige kjønnsstudier til etter 
fullførte studier hos oss?  

Studierådgiver startet friskt opp i mars og inviterte studenter 
og ansatte på STK til «Speed dating-kafé». Her skulle studenter 
og ansatte snakke med hverandre i noen få minutter, før de 
byttet partner. På denne måten kunne ansatte få et innblikk 
i studentmassen på STK, og studentene få kjennskap til hva 
som skjer av forskning og prosjekter på senteret. Tiltaket ble 
godt mottatt av både studenter og forskere – og vil bli gjentatt 
årlig. Etter studentmottaket i høst ønsket vi igjen å fokusere 
på karriere, og denne gangen inviterte vi fire personer utenfor 
STK til å fortelle litt om hvordan kjønnsforskningskompetanse 
er relevant i deres stillinger. Her kunne studentene få innblikk 

Engasjerte studenter på STK!

i jobben som likestillingsrådgiver ved UiO, som politisk 
rådgiver på Sex og samfunn, som seniorrådgiver i Reform og 
som førstekonservator ved Norsk Folkemuseum. Også denne 
gangen var det fullt oppmøte fra interesserte studenter. 

Det har i løpet av semesteret også blitt arrangert 
studentfagkveld med fokus på utveksling og vårens 
undervisning på STK. På utvekslingsmøtet fikk studentene 
innblikk i hvordan livet som utvekslingsstudent kan være 
både ved Queens University i Canada og ved Universidad de 
Columbia i Colombia. Nye vennskap og kontakter ble knyttet, 
og studentene som hadde vært ute og reist, kunne sterkt 
anbefale dette. Fristen for å søke om utveksling i høstsemesteret 
på BA og MA er allerede 15. februar 2016! 

På kontorene for masterstudentene arbeides det flittig med 
både oppstart og innspurt på MA-oppgaver. 

Studentutvalget (SU) for Tverrfaglige kjønnsstudier har blitt 
bedre etablert det siste året. Se artikkelen av leder i SU Hanna 
Rut Serigstad, på side 26–27.

Vi ønsker alle studenter et riktig godt nytt år, og gleder oss til 
å se dere igjen i gangene på STK i vårsemesteret!

Helle P. Granum, studierådgiver, STK

Fra mottaksuka på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning i fjor høst.
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Nye forskere og gjesteforskere våren 2016

Flere nye gjesteforskere
Vi på STK har for tiden et EØS-Norway grants-prosjekt 
i samarbeid med kjønnsforskere, litteraturforskere og 
samfunnsvitere i Latvia. Gender, Culture and Power: 
Diversity and Interactions in Latvia and Norway heter 
dette prosjektet. Snart kommer to av ph.d.-studentene fra 
den latviske delen av prosjektet hit til STK og skal være her 
i 3 måneder. Begge de innkommende ph.d.-studentene er 
mangesidige litteraturforskere: Janis Ozolins jobber for tiden 
med et prosjekt med tittelen The Structure of Narrative, 
Narrator and the Levels of Focalization in Contemporary 
Latvian Short Prose. Denne tittelen sier kanskje ikke så mye 
om hans kjønnsforskningsinteresser – men en titt på hans 
CV viser at kjønn, seksualitet og queerperspektiv er del av 
hans litteraturforskning hele veien. Anna Auzina skriver om 
tre latviske kvinnelige poeter (og hun er dessuten selv en 
poet og litteraturkritiker i Latvia i dag), avhandlingen har 
foreløpig tittel: Female Experience and Language in Vizma 
Belševica’s Arija Elksne’s and Monta Kromas’s poetry. Disse 
to, og enda noen flere latviske forskere og de norske forskerne 
knyttet til dette prosjektet, har dere anledning til å møte 9. 
mars – når prosjektet har en åpen workshop ved STK (se 
seminarprogrammet for mer info!).

Margunn Aanestad er professor i informatikk, ansatt i 
Forskningsgruppen for informasjonssystemer ved Institutt for 
informatikk (IFI), UiO, og hun skal sitte ved STK mesteparten 
av vårsemesteret. Hun forsker på informasjonsinfrastrukturer 
i helsevesenet, spesielt på nye og mer pasientsentrerte 
måter å tilby helsetjenester på. Nye IKT-løsninger kan gi 
pasienter tilgang til mer informasjon om egen helse og åpne 
for en mer aktiv rolle og større medbestemmelse. Dette er et 
område hvor både Science and Technology Studies (STS) og 
kjønnsforskning er relevant, så dette gleder vi oss til å lære mer 
om denne våren!

Sara Ver Gil kommer til STK 6. juni – og skal være her 
hos oss ut året. Hun er ph.d.-student ved universitetet i 
Sevilla og forsker på kjønn i akademia. Tittelen på hennes 
forskningsprosjekt er «Womens Psychological Resilience 
in the Academic Context». I disse dager hvor vi har 
samarbeidsprosjekt med Mat.-Nat. om kjønn i akademia- 
prosjektet FRONT, så passer det godt å få besøk av 
internasjonale forskere som holder på med samme tema.

Vi ser frem til å bli kjent med nye forskere og nye prosjekter 
– velkommen til STK!

Michael Kimmel – ny samfunnsfaglig 
professor II ved STK

Professor Michael Kimmel har vært forsker og professor med 
maskulinitetsforskning som hovedfelt i en mannsalder, og vi 
ved STK gleder oss til to år med ham som vår professor II i 
samfunnsfaglig kjønnsforskning. Kimmel tiltrådte 1.1.2016
og kommer første gang til STK i denne stillingen i mars.          

Nå for tiden har professor Michael Kimmel forskningsfokus 
på «Angry white men». Han arbeider med en sammenlignende 
studie av høyreekstreme white ’supremacist’-miljøer og 
nynazister i USA, Tyskland og Skandinavia. Dette er jo et 
fagområde som er særdeles relevant for STK og som bør være 
det for Norge som sådan også, etter Breivik. STK ønsker 
dessuten å styrke forskning på menn og maskulinitet, og med 
professor Kimmel som professor II får STK styrket kompetanse 
på dette feltet.

Vi gleder oss til hans tiltredelsesforelesning i mars som 
har tittelen: «Extremist Masculinities: How does Gender 
Studies help us understand how young men get into extremist 
movements – and how we can help them get out». Her vil 
Kimmel diskutere hvordan kjønnsforskning kan hjelpe oss med 
å forstå hvorfor unge menn blir med i ekstremistgrupper, og 
hva som kan gjøres for å få dem ut.

Forelesningen finner sted onsdag 16. mars 2016 kl. 18.00–
20.00 på Blindern, Georg Morgenstiernes hus, i Arne Næss’ 
auditorium. Følg oss på www.stk.uio for mer informasjon.

NYE FORSKERE
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Vi gratulerer Nora Mehsen 
med STK-prisen 2015!
Utbredelsen av seksuell vold i DR Kongo er et omfattende samfunnsproblem som i de senere år har fått 
betydelig internasjonal oppmerksomhet. Dette har ført til at internasjonale organisasjoner har engasjert 
seg i problematikken, som regel med et fokus på de mange ofrene. I sin masteroppgave tar Nora Mehsen 
utgangspunkt i en av de få organisasjonene som fokuserer på overgripere og dermed også på å forebygge vold.  

I masteroppgaven med tittelen Preventing Sexual Violence 
in the Democratic Republic of Congo: A Study of a Western 
Development Project Targeting the Congolese State 
Military, analyserer Nora Mehsen en bistandsorganisasjons 
forestillinger om hvordan seksuell vold forebygges, og hvordan 
disse forestillingene implementeres i konkrete tiltak og 
praksiser1. Deretter sammenlignes disse funnene med hvordan 
kongolesiske soldater oppfatter de ulike forebyggingstiltakene. 
Studien er basert på ni ukers feltarbeid i øst-Kongo, inkludert 

intervjuer med representanter fra bistandsorganisasjonen og det 
kongolesiske militæret. 

Av masteroppgavens mange funn kan særskilt nevnes 
hvordan bistandsorganisasjonen tenker i form av sivilisering, 
trening og utdanning av det kongolesiske militæret og 
subjekter, forestillinger om bistandsorganisasjonens 
intellektuelle autoritet og det kongolesisk-patriarkalske 
systemet, som kombinert med krigserfaringer blir sett på som 
hovedårsak til seksuell vold. 

Ved å undersøke hvordan disse rasjonalitetene og tiltakene 
mottas og oppfattes av målgruppen, viser masteroppgaven 
hvordan det er mangel på sammenheng i forholdet mellom 
idealer og praksiser i forebyggingen av seksuell vold. 
For eksempel viser Mehsen hvordan soldatene hadde 
helt andre oppfatninger av årsakene til seksuell vold enn 
bistandsorganisasjonen, og hvordan disse oppfatningene ble 
avfeiet som ‘politisk ukorrekt’. 

Komiteens begrunnelse
Masteroppgaven er et viktig empirisk og teoretisk bidrag til 
større debatter om forholdet mellom det globale nord og sør, 
og hvordan forestillinger om kjønn og forebygging av seksuell 
vold kommer til uttrykk. Med utgangspunkt i postkolonial 
teori kontekstualiserer Nora Mehsen prosjektet innenfor 
pågående endringer på det internasjonale sikkerhet- og 
utviklingsområdet. Hun skisserer utviklingen av hvordan 
vestlige aktører har forsøkt å forme kongolesiske subjekters 
seksualitet, og viser hvordan begrepet «developmentality» 
(et…) kan brukes til å forstå internasjonale aktørers praksiser, 
også når det kommer til forebygging av seksuell vold.
Mehsen er også uredd, noe ikke bare det omfattende 
feltarbeidet tyder på, men også hennes evne til å stille kritiske 
spørsmål innenfor et felt som er så moralsk ladet at det ofte 
fremstår som uangripelig. 

Komiteen ved undervisningsleder Elisabet Rogg, STK
og professor Halvard Vike, avtroppende styreleder STK 

Nora Mehsen mottok prisen for beste masteroppgave med 
kjønnsperspektiv på STKs tradisjonelle nyttårsselskap i januar 2016. 
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.....og de åtte nominerte er (fra venstre):

Nora Mehsen: Preventing Sexual Violence in the Democratic 
Republic of Congo: A Study of a Western Development Project 
Targeting the Congolese State Military. 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi. 
Foreslått av: Kjersti Lohne, IKRS (veileder)

Ilham Skah: Muslim Women at UiO. A debate between the 
personal, the feminist and the political. 
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. 
Foreslått av: Cecilie Thun, HiOA (veileder)

Nikol Mard: A Case of Definition: Understandings of Gender 
Equality in the Context of Immigrant Integration. 
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Foreslått av: Hanne 
Kavli, Fafo (veileder), Sara Orning, STK (biveileder)

Carolina Borges Rau Steuernagel: Seven Layers of Skin: The 
Practice of Childbirth in the Context of High Cesarean Rates in 
Brazil. HELSAM. 
Foreslått av: Benedikte Viktoria Lindskog, HELSAM (veileder)

Amalie Meling Vikse: Villain, Victim, Hero or Creep:  
The fear of violence amongst middle class men in urban India.  
Institutt for kulturstudier og orientalske språk. 
Foreslått av: Katinka Frøystad, IKOS (veileder) 

Camilla Vislie: Nyanser i grått. En narrativ tilnærming til 
voldtekt og gråsoneerfaringer. 
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. 
Foreslått av: Marianne Sætre, Politihøyskolen (veileder)

Peder A. Skoglund: Ekstremismens argumentasjon. Et 
maskulinitetsperspektiv på radikalisering og hatefulle ytringer 
på nett.  
Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  
Foreslått av: Per Ole Johansen, IKRS (veileder)

Ikke til stede: Kristian Sandbekk Norsted: Existing as Equal; 
Gender Equality among Urban Middle-Class Icelanders. 
Institutt for sosialantropologi. 
Foreslått av: Marianne E. Lien, SAI (veileder) 
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1Den vestlige bistandsorganisasjonen/sivilsamfunnsaktøren heter 
Search for Common Ground (SFCG): https://www.sfcg.org

STK-PRISEN STK-PRISEN
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Hyttetur med Studentutvalget på STK

23.–25. oktober arrangerte vi i Studentutvalget (SU) en hyttetur for studentene ved Tverrfaglige 
kjønnsstudier. I overkant av en måned før hytteturen lagde vi et arrangement på Facebook hvor 
medlemmene i SU inviterte venner ved studieprogrammet til hyttetur. Det ble dessverre ikke så stor 
respons som forventet, men vi ble seks studenter som dro på hyttetur. Turen gikk til en studenthytte ved 
Brunkollen i Bærumsmarka, og turen gikk over all forventning.

Av Hanna Rut Serigstad, leder i Studentutvalget for Tverrfaglige 
kjønnsstudier, STK
hannars90@gmail.com

Klar for tur møttes alle på Østerås T-banestasjon og handlet 
inn mat sammen. Deretter kjørte vi til en parkeringsplass hvor 
turen til hytta startet. Lite visste vi at denne parkeringsplassen 
lå et godt stykke unna den opprinnelige startplassen, og 
gåturen ble lengre enn forventet. Vi hadde ikke med oss noe 
kart ettersom det var informert om en godt oppmerket løype. 
Med masse mat og tung bagasje på slep ble turen opp tung, 
og flere pauser med vann og kjeks måtte til for å motivere 
oss videre. Vi møtte på en turgåer som betraktet oss som 
supersporty, og han guidet oss til den mest avanserte løypa 
opp til hytta. Vi kom oss gjennom krevende fjellklatring og 
myrgåing før vi omsider, etter to timer, kom opp til hytta. Vi ble 
glade for at nøkkelen passet døra, og det første vi gjorde var 
å juble. Det ble tent masse telys, og vi fyrte i peisen. En sliten 
gjeng mimret og fikk varmen i seg. 

Etter litt avslapping og innhenting av energi, lagde jeg og 
Helene en deilig gryterett. Maten ble konsumert med et 
godt smil om munnen. Ved godt samarbeid ryddet vi og tok 
oppvasken før kveldsaktivitetene kom i gang. Under pledd 
satt vi i sofaer rundt stuebordet og spilte diverse kortspill og 
quiz. Latter fylte rommet, og vi fortsatte kvelden med å spille 
Partyalias. Med noe godt i glasset gikk timene, og det ble sent 
før vi bestemte oss for å gå til ro. Siden vi ikke var så mange 
personer på turen, valgte vi ikke å benytte oss av soverommet. 
Vi flyttet i stedet alle madrassene ut i stua og sov foran peisen. 

Helene og Miriam er klar for grilling av marshmallows.

Ut på tur.... Fra venstre: Miriam, Helene, Haboon og Anja

STU DENTLIV

Lørdag morgen var det jeg som var først oppe. Jeg laget kaffe 
og gikk en liten tur i området rundt hytta, da selvfølgelig med 
kaffekruset i hånda. Utsikten vi ikke kunne se kvelden før, viste 
seg å være meget vakker. Vi kunne nemlig se milevis. Vinduene 
rundt hele hytta var beskyttet av skodder. Disse prøvde 
jeg å fjerne for å få inn noe lys. Etter en liten stund våknet 
syvsoverne, og sammen laget vi en god frokost. 

Tidlig lørdag ettermiddag tok vi turtøy på, la vedkubber, 
marshmallows og fyrstikker i sekken og dro ut på en liten 
skogstur. Vi fant masse blåbær som falt i smak. Etter en 
rundtur konkluderte vi med at bålplassen utenfor hytta var 
mer ideell enn den sammenvokste, våte skogen. Vi lagde et 
flott bål og drøste der vi stod rundt bålet. Med bare én, ikke 
helt optimal ‘spikkekniv’ spikket vi noen grillpinner og grillet 
marshmallows. De ble kanskje ikke perfekt grilla, men godt ble 
det.

Etter noen timer gikk vi inn for å lage lunsj. Vi diska like 
gjerne opp med pannekaker. Pannekakelagingen og -stekingen 
var det jeg og Helene som stod for. Mens de andre fikk varmen 
i seg ved peisen i stua, hygget vi oss som koneemner på 

kjøkkenet. Like etter pannekakene var konsumert, gikk jeg for 
å møte Miriam, siste deltaker. Da var vi fulltallige, og noen få 
timer senere hadde mørket lagt seg i Bærumsmarka. 

Lørdag kveld spilte vi litt forskjellige kortspill, spørsmåls-
leker og ikke minst – Partyalias. Her delte vi oss opp i lag. Det 
ble en latterfylt kveld hvor vi ble bedre kjent alle sammen. Da 
klokka vippet midnatt, tok noen av oss på yttertøy og gikk 
på en oppdagelsestur i mørket. Dessverre ble det ikke noen 
betydningsfulle oppdagelser, men både jeg, Anja og Haboon 
klarte å brenne oss på en rar plante, som altså ikke var 
brennesle. Dette resulterte i at vi returnerte til den varme hytta 
og ble sittende noen timer før vi la oss. 

Da vi våknet på søndagen, lagde vi også en god frokost. 
Etter det bidro alle sammen i rydde- og vaskeprosessen. Det 
var ikke mer enn en effektiv time før vi var ute og klar for 
hjemturen. Miriam H visste om en mer spennende rute til 
parkeringsplassen, og vi valgte å følge denne. Vi stoppet på 
Brunkollen og kjøpte deilige skoleboller før vi gikk videre 
nedover. Det var ofte tvil om vi var på riktig rute, men vi fikk 
nyte norsk nydelig natur. 

Vi trasket i noen timer før vi kom til det vi trodde var 
parkeringsplassen vår. Jubelen stoppet fort da vi skjønte at det 
var en helt annen parkering. Vi måtte gå i en god halvtime til 
før vi endelig kom til riktig parkeringsplass og fant bilen til 
Helene trygt parkert. 

Haboon, Hanna, Miriam H, Anja, Miriam og Helene ved en utsiktsplass. 

Vi hadde en fantastisk kjekk tur. Det at vi var få, gjorde det lett 
å bli godt kjent med hverandre. Til vårsemesteret i 2016 skal vi 
arrangere nok en hyttetur og håper flere TKS-sjeler ønsker å bli 
med på en for oss uforglemmelig helg. 

Anja og Hanna ved det ene pausestedet på vei nedover fra hytta.

STU DENTLIV
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Returadresse:
             Senter for tverrfaglig

   kjønnsforskning
Universitetet i Oslo

Postboks 1040 Blindern
NO-0315 OSLO 

Velkommen til vårens seminarer – i kortversjon. Følg lenken 
www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/ og på STKs 
facebookside for mer informasjon, utfyllende opplysninger og 
påmelding der det er påkrevd.

Seminarprogram våren 2016

FEBRUAR
Kjønn i samisk urfolksforskning – dekolonisering eller 
postkoloniale uttrykk
TID: Fredag 5. februar, kl. 12.15–15.00
STED: STK, Rom 420, NEMKO-bygget, Gaustadalléen 30 D
Påmelding innen 28. januar 2016 på nettskjema.
Faglig ansvarlige: Anne-Jorunn Berg, STK og Astri Dankertsen, UiN

Forskningsstatus I: Kjønnsforskning – i spennet 
mellom det psykologiske og det sosiale, mellom 
kropp og tekst og ting
TID: Onsdag 10. februar, kl. 11.00–15.00
STED: Forskningsparken, Seminarrom 207
Påmelding innen 3. februar 2016 på nettskjema.
Faglig ansvarlege: Reinert Skumsnes, Solveig Laugerud og
Anna Young, alle ph.d.-stipendiater, STK 

Det ordner seg nok – om kjønn, organisasjon og ledelse 
TID: Onsdag 17. februar, kl. 13.15–16.00
STED: Blindern, P. A. Munchs hus, Seminarrom 2
Ved professor Anna Wahl, Kungliga Tekniska Høgskolan, Stockholm, 
Påmelding innen 10. februar 2016 på nettskjema. 
Faglig ansvarlige: Lotta Snickare, Mat.-Nat. og Anne-Jorunn Berg, 
STK

MARS
Forskningsstatus II: Feministiske forskningsfronter
TID: Fredag 4. mars, kl. 12.15–16.00
STED: Blindern, Georg Sverdrups hus, Grupperom 4 
Hvilke grenseflater berører kjønnsforskningen i dag? 
Påmelding innen 26. februar 2016 på nettskjema.
Faglig ansvarlige: Sara Orning, Elisabeth L. Engebretsen, begge STK

Kvinnedagen 8. mars 
Den nye likestillingsmeldingen: Hva skjer nå?
TID: Tirsdag 8. mars, kl. 15.00–17.00
STED: Kjelleren, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Deltakere bekreftes senere.  Åpent arrangement.
Faglig ansvarlige: Elisabeth Lund Engebretsen, Sara Orning, Elisabet 
Rogg, alle STK/UiO og Hege Løvbak, UiO

Gender, Diversity and Interactions 
in Latvia and Norway 
TID: Onsdag 9. mars, kl. 12.00–16.00
STED: Blindern, P. A.  Munchs hus, Seminarrom 9 
Workshop: Interdisiplinary project «Gender, Culture and Power».

Påmelding innen 2. mars 2016 på nettskjema.
Faglig ansvarlige: Jorunn Økland, STK/DNIA og Emil Johnsen, STK

Inaugural lecture: Michael Kimmel, Professor II, STK
TID: Onsdag 16. mars, kl. 18.00–20.00
STED: Blindern, Georg Morgenstiernes hus, Arne Næss’ auditorium 
Detaljert program og påmelding annonseres på nettsiden.
Faglig ansvarlig: Øystein Gullvåg Holter, STK

APRIL
Kjønn, teknovitenskap og feministisk teori
TID: Fredag 1. april,  kl. 13.00–16.00
STED: STK, Rom 420, NEMKO-bygget, Gaustadalléen 30 D 
Påmelding innen 25. mars 2016 på nettskjema.
Faglig ansvarlige; Anne-Jorunn Berg, STK, Margunn Aanestad og 
Tone Bratteteig, begge IFI

Nordisk forskning om seksuell vold –    
hvor står vi, hvor går vi?
TID: Torsdag 21. april, kl. 10.00–17.00
STED: Annonseres på nett.
Faglig ansvarlige: Anja Kruse, NKVTS og Øystein G. Holter, STK

Promises of Monsters 
TID: Torsdag 28.–fredag 29. april
STED: Universitetet i Stavanger 
See link to the conference: www.uis.no
Organiser: Sara Orning, STK

MAI
Pathologies of white masculinity
by Nicky Falkof, University of Witwatersrand, Johannesburg
TID: Mandag 2. mai, kl. 10.15–11.30
STED: STK, Rom 420, Nemko-bygget, Gaustadalléen 30 D
Påmelding innen 25. april 2016 på nettskjema. 
Organiser: Sara Orning, STK

Boklansering: Religion, medborgerskap og likestilling 
TID: Mandag 23. mai, kl. 13.00–15.30
STED: Blindern, Georg Sverdrups hus, Grupperom 7 
Presentasjon av ny bok:  Religion, Gender and Citizenship - Women 
of Faith, Gender Equality and Feminism (Palgrave MacMillan, mars 
2016). Se nettsiden for program.
Påmelding innen 18. mai 2016 på nettskjema.
Faglig ansvarlig: Beatrice Halsaa, STK

JUNI
To arrangementer med Nancy Fraser, professor II, STK
Tirsdag 7. juni: Kjernemiljø for kjønnsforskning, sammen med Core 
Torsdag 9. juni: Family Politics.
Åpen forelesning.
For påmelding og nærmere informasjon, se www.stk.uio.no


