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Notat til STKs styremøte 11.10.2018 

 

Kort om undervisningen: 

Tre MA studenter leverte sine oppgaver vår 2018: 

Lene Marie Eriksen: «It starts with wanting children. Norwegian parents experiences with 
commercial surrogacy in the USA” 

Kari Bøe Ødegård: «Intra-active sex. An exploration into ways of knowing and ways of 
responding».  

Ingvild Refsum (Vitenskapsbutikken/Norsk Folkemuseum): “Baderomsfortellinger. Kjønnspraksis 
gjennom kroppspleie».  

-Godt oppmøte på BA og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier i høst, 7 MA studenter møtte (10 
plasser), ivrige studenter. 
 

-Særdeles godt møte på emnene, alle er godt fylt opp, spesielt KFL2060/4060 Gender Equality in 
the Nordic Countries. Noe som sikkert også skyldes mangels på BA emner på engelsk på UiO. 

Flere har fått avslag her. 

I tillegg har vi fått mange henvendelse fra studenter og forskere/andre som ønsker å følge emnene 
uten å ta eksamen, men her er det kun mulig med de åpne forelesningene på KFL1010 
Innføringsemnet. 

 

Fin semesterstartsuke, med flotte faddere og studentutvalg. De gamle MA studentene stilte med 
arrangement for de nye.  
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Ved hjelp av innleide undervisningskrefter har vi klart å få undervisningskabalen til å opp nå i høst, 
men ser frem til å få flere ansatte på plass etter jul for å kunne dekke opp undervisningsbiten med 
egne ansatte.  

 

Emner Høst 2018:  

 
10 

KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier 10 

KFL2030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning: Kjønn, etnisitet og integrering 10 

KFL2041 – Integreringsemne 10 

KFL2042 – Integreringsemne  20 

KFL2060 – Gender Equality in the Nordic Countries 10 

KFL4030 – Aktuelle temaer i kjønnsforskning 10 

KFL4032 – Seksualitetsstudier og kjønn 10 

KFL4040 – Feminist Theory 10 

KFL4050 – Theorising gender equality 10 

KFL4060 – Gender Equality in the Nordic Countries 10 

KFL4090 – Gender Studies Master’s Thesis 60 

 

Helle Granum 27.9.18 
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