Program, Kjønnsforskning NÅ! 2021 (digital)
Zoom lenker deles med registrerte konferansedeltakere. I det fullstendige programmet finner
du tidplan og opplegg for parallellsesjoner med sammendrag av bidragene.
Zoom links will be distributed to registred participants. Please find program details for the
parallell sessions in the complete program, including abstracts of all presentations.

Onsdag 26. mai:
PhD gathering, organized by the National Research School for
for Gender Research (see separate program)

Torsdag 27. mai:
09.30-10.00

Digital meet & greet

10.00-10.15

Welcome v/ conference committee

10.15-10.30

Not the sami woman you expected.
Kunstnerisk bidrag ved Juho-Sire/Siri Broch Johansen

10.30-11.15

Sámi Feminism(s) in Nordic and Global Indigenous Contexts
Sámi women’s political and theoretical contributions have been erased from
the Nordic, feminist archive. This roundtable discussion will address critical
questions with regard to Sámi manifestations of Indigenous feminism: Is there
a distinct Sámi form of Indigenous feminism? What is Sámi feminism? How
can Sámi feminists work toward achieving decolonial aims, such as selfdetermination and gender justice, specifically in Nordic contexts? How can
our allies work toward decolonizing knowledge and solidarity? Organizers and
panelists: Ellen Marie Jensen (Sámi allaskuva/UiT), Elisabeth Stubberud,
NTNU, Stine H. Bang Svendsen, NTNU. Panel participants: Ina Knobblock
(Umeå Universitetet), Ravná-Liisa Finbog (Universitetet i Oslo), Astri
Dankertsen (Nord), Liisa-Ravna Finbog og Juho-Sire/ Siri Broch Johansen

11.15-11.30

Pause

11.30-12.30

Parallell sesjon I
Idemyldring: Behov for forskning om funksjonshemmede kvinners
situasjon
Reproduksjon og biopolitikk –– Reproduction and biopolitics (del 1)
Co* (Co-construction, co- production, co-design, co-creation)
Åpen sesjon I : Historie og grunnkonsepter i feminisme og kjønnsforskning

12.30-13.15

Lunsj

13.15-14.00

Butler på norsk: En samtale om kjønn, performativitet og sårbarhet
I fjor ble flere av Butlers mest sentrale tekster oversatt og publisert på norsk
for første gang med tittelen Kjønn, performativitet og sårbarhet (Cappelen).
Stine Helena Bang Svendsen (NTNU) skrev et lengre forord til boken og deltar
her i samtale med Elisabeth Lund Engebretsen (UiS) om relevant tematikk
utfra Butlers tekster. Og trenger vi egentlig oversettelse av kjønnsteori til
norsk? I samtalen deltar også Kristina Leganger Iversen (Institutt for
lingvistiske og nordiske studier, UiO, og forfatter) og Luca Dalen Espseth
(rådgiver i FRI, samfunnsdebattant og Master i kjønnsstudier). Organisert
av Skeiv Forskningsgruppe

14.00-14.15

Pause

14.15- 15.30 Parallell sesjon II
Reproduksjon og biopolitikk –– Reproduction and biopolitics (del 2)
Åpen sesjon II : Representation (in English)
Hva er kjønnsforskning? En panelsamtale basert på kronikkserie i Kildens
nyhetsmagasin. Denne våren har Kilden kjønnsforskning.no hatt en
kronikkserie i sitt nyhetsmagasin med innlegg fra ledere av
kjønnsforskningsmiljøer i Norge om hvor fagfeltet står i dag. Et hvert fagfelt
trenger kontinuerlig fagkritikk og -debatt, på den måten holdes faget levende.
Målet med panelsamtalen er å belyse fellestrekk og ulikheter, motsetninger og
kompleksitet i fagfeltet kjønnsforskning.
I panelet deltar fire av forskerne som har skrevet kronikker i serien: Kari
Jegerstedt, førsteamanuensis og konstituert leder ved Senter for kvinne- og
kjønnsforskning (SKOK) UiB, Lene Myong, professor og leder av Senter for
kjønnsstudier ved UiS, Helene Aareseth, professor ved STK, UiO og Siri
Øyslebø Sørensen, professor og leder av Senter for kjønnsforskning, NTNU.
Samtalen ledes av Linda Rustad, direktør i Kilden kjønnsforskning.no.

15.30 – 16.00 Pause
16.00 – 17.00 Hvordan fremme et nasjonalt fagfelt? I liket med andre fagfelt opplever også
kjønnsforskningen økende utfordringer: Internasjonalisering, økende
konkurranse, kriteriestyrt måling av kvalitet, fragmentering av fagfelt,
finansiering, manglende dugnadsånd. Forening for kjønnsforskning (FOK) har
invitert representanter fra de sentrale institusjoner i det norske
kjønnsforskningsfeltet, tilgrensende fagfelt nasjonalt, og i naboland og spør:
Hvilke utfordringer har vi? Hvordan håndteres disse i dag? Hvilke grep
kan/bør kjønnsforskningen ta i møte med disse i fremtiden?
Innledere og ordstyrere: Reinert Skumsnes (UiO) Forening for kjønnsforskning
i Norge og Mathias Klitgård (UiS) Forening for kjønnsforskning i Norge
Paneldeltakere: Siri Øyslebø Sørensen (NTNU) KjønnsforskningNå!, Ingvil
Hellstrand (UiS) Tidsskrift for kjønnsforskning, Katrin Losleben (UiT) Den
nasjonale forskerskolen, Sofia Strid (UniÖrebro) Nordic Association of
Feminist and Gender Research, Inger Skjelsbæk (UiO) PRIO Gender, Peace and
Security Center, Ro Averin, Black Feminist Fridays: Nordic and Beyond, UNLRN
PRJCT, Elisabeth Stubberud (NTNU) Garmeres, avd. Norge
17.00-18.00

Generalforsamling Forening for kjønnsforskning (se egen invitasjon)

Fredag 28. mai:
08.45-09.15

Digital mingling

09.15-10.00

Publishing Gender, Feminist, and Queer Studies in the Nordic region
This roundtable brings together editors from several gender, feminist, and
queer studies journals currently operating in the Nordic region. As part of an
informal discussion the participants will present their thoughts and visions for
the journals keeping in mind that they serve different roles and
responsibilities in the field(s) of gender, feminist, and queer studies. The
roundtable also addresses questions concerning the current politicisation of
gender, feminist, and queer studies and the growing pressure on scholars to
publish in English and in high-ranking international journals. What are the
implications for the dissemination of feminist knowledge production in a time
where anti-gender sentiments are on the rise? And how may gender, feminist,
and queer studies journals in the Nordic region both strategically navigate and
challenge the culture of publish or perish. The panel is moderated by Ingvil
Hellstrand, editor, Tidsskrift for kjønnsforskning.
Participants: Charlotte Kroløkke, editor, NORA – Nordic Journal of Feminist
and Gender Research; Elisabeth Lund Engebretsen, editor, lambda nordica;
Lene Myong, editor, Tidsskrift for kjønnsforskning; Sebastian Mohr, editor,
Norma; Michael Nebeling Petersen, editor, Kvinder, Køn og forskning.

10.00-10.15

SQUiRM
fleshy cartoons in dialogue with the already and not yet dead
A performing essay by Stacey Sacks

10.15-10.30 Break
10.30-12.30

Parallellsesjon III
Idrett, kjønn og ledelse: festskriftsesjon til Jorid Hovden
Åpen sesjon III : Gender, work and the economy (in English)
Åpen sesjon IV : Kjønn, miljø, bærekraft, omsorg
Black Feminist Fridays: a Dialogue, med Jan-Theres Mendes, Ro Averin, Nafeesa
Nichols og Oda-Kange Midtvåge Diallo.

12.30-13.15

Lunsjpause

13.15-14.00

Teaching and (un)learning in Gender Studies
In recent years, university education has experienced a turn towards student
active learning, often in the absence of issues raised by critical
pedagogies. What role can feminist, anti-racist, decolonial, queer and trans
pedagogies in gender studies have in ongoing debates about student
participation and transformative (un)learning?
In a dialogue with Ingvil Hellstrand (moderator), Nico Miskow Friborg, OdaKange Midtvåge Diallo, france rose hartline, and Jennifer Branlat, we discuss
the approaches we are inspired by and build on, and the challenges we face in
Gender Studies classrooms today.

14.00-14.15

Pause

14.15-15.30

Paralellsesjon IV
Pasts, presents and futures of gender equality in academia
HAN – diskusjon om menn og maskulinitet med utganspunkt i en film av
Guro Bruusgaard.
Book launch & roundtable: Nina Hoel will share experiences from the process
of co-authoring and present the content of the book Religion, the Body, and
sexuality: An Introduction, co authored with Melissa M. Wilcox and Liz Wilson
(Routledge, 2020).

15.30-15.40

Pause

15.40-16.00

Avslutning/ Closing of conference

