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Koordinationen for Kønsforsknings formål  

Koordinationen for Kønsforskning har til opgave at samle, styrke og profilere kønsforskningen på 

Københavns Universitet (KU) og nationalt. Dette gøres ved at varetage en række opgaver i forhold 

til initiering, internationalisering og formidling af kønsforskning samt ved at skabe synergi mellem 

forskellige dele af det fusionerede KU og kønsforskningsmiljøerne i Danmark (jf. notat om 

Koordinationen for Kønsforskning, August 2009. 

 

Koordinationens opgaver er konkretiseret i følgende aktiviteter:    

1. at etablere tværfakultære undervisningstilbud med samfundsmæssig relevans  

2. at initiere nye temaer og projekter i kønsforskningen nationalt og i europæisk 

sammenhæng 

3. at formidle kønsforskning til den akademiske offentlighed ved udgivelse af tidsskriftet 

Kvinder, Køn & Forskning samt web baseret nyhedsbrev og undervisningsportal 

4. at varetage opgaver i forhold til national koordinering af kønsforskning 

Baggrund og organisation  

Koordinationens kommissorium, som gælder fra 1. januar 2010 (se bilag 1), blev formuleret i 

forlængelse af en international evaluering i 2008-091. Evalueringen fremhævede, at 

Koordinationen for Kønsforskning spiller en central rolle for forskning og undervisning i 

kønsrelaterede problematikker både på KU, i Danmark og i forhold til internationalt 

forskningssamarbejde omkring køn i forskning. Derudover anbefalede evalueringen en række 

initiativer, med henblik på at klargøre og styrke indsatsen på de forskellige områder. 

Koordinationen har siden 2010 arbejdet i forlængelse af disse anbefalinger, som er blevet tilpasset 

de aktuelle strategier på KU og i dansk forskningspolitik, samt efter Koordinationens aktuelle 

ressourcer.  

 

Koordinationen for Kønsforskning er beliggende på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og leder 

Hilda Rømer Christensen refererer i det daglige til institutlederen ved Sociologisk Institut, Carsten 

Strøby Jensen, efter delegering af dekanen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.   

 

På foranledning af rektor ved KU, blev der i 2010 etableret en styregruppe for Koordinationen med 

en repræsentant for hvert af KU’s dengang otte fakulteter2. Repræsentanterne i styregruppen blev 

udpeget af dekanerne for en toårig periode og mandatet er for de fleste blevet forlænget for en ny 

toårsperiode 2012-20143.  

 

                                                 

 
1 Evaluering af Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet 20. marts, 2009.  
2
 Se bilag 2 for oversigt af styregruppens medlemmer.  

3 For at sikre bredde og tværfaglighed har styregruppen fastholdt repræsentation efter den gamle fakultetsstruktur også efter 
fusionerne på KU og har således fortsat otte medlemmer. 
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Styregruppen har i den forløbne periode i udpræget grad bidraget til at løfte Koordinationens 

tværfakultære initiativer, til at kvalitetssikre en række tværfakultære ansøgninger til KU’s centrale 

initiativer ligesom gruppens medlemmer har bidraget til faglige konferencer og i de internationale 

sommerskoler4. Som sådan har styregruppen på glimrende vis levet op til formålet om at bidrage 

til drøftelse af Koordinationens kort- og langsigtede planer på forsknings- og 

undervisningsområdet . 

 

Ifølge kommissoriet skal Koordinationen for Kønsforskning udarbejde en årlig rapport om de 

afholdte og planlagte aktiviteter, som sendes til dekanerne og rektor ved KU. Hensigten med 

denne udvidede rapport, der hovedsagligt dækker årene 2010-2012, er at præsentere en samlet 

oversigt over Koordinationens virksomhed, der kan fungere som afsæt for at perspektivere og 

kvalificere fremtidige aktiviteter i den strategiske handleplan for 2013-2016, som findes vedhæftet 

denne rapport.  

 
 

 

 

                                                 

 
4
 Styregruppen har udover de halvårlige møder med Koordinationens daglige ledelse, holdt ekstra møder, når det var nødvendigt i 

forhold til nye satsninger og ansøgninger.   
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Highlights i perioden 2010-2012  

Koordinationen har i den forløbne periode bestræbt sig på at lancere multi-level aktiviteter, der på 

en og samme tid dækker flere af kommissoriets målsætninger, for på denne måde at udnytte 

ressourcer og synlighed optimalt. Set under et, har der i perioden 2010 til 2012 været tale om en 

optimering af den samlede virksomhed både på undervisnings-, forsknings-, formidlings- og 

netværkssiden. Aktiviteterne har haft betydeligt volumen i forhold til deltagere, formidling og 

omtale og mobiliseret betydelig interesse blandt studerende og VIP’er, både på KU og udenfor.  

 

Samlet profilerer og perspektiverer aktiviteterne ved Koordinationen for Kønsforskning i perioden 

2010-2012 de målsætninger, der beskrives i KU’s nye 2016 strategi. Strategien lægger stor vægt på 

at styrke den tværfakultære forskning og uddannelsesinitiativer samt at forbedre 

internationalisering og forskningsformidling. Koordinationen har således bidraget til at løfte KU’s 

hensigter om at skabe en levende og kvalitetssøgende institution, der aktivt præger tiden på en 

række meget konkrete felter. I det følgende præsenteres en vifte af de vigtigste aktiviteter:  

  

 Feminist Materialisms. Et multi-level event som omfattede international konference, 

temanummer af Kvinder, Køn & Forskning samt undervisningstilbud på Sociologisk Institut i 

2012. Aktiviteterne satte fokus på et nyt teoretisk og metodologisk emne i kønsforskningen. 

Konferencen tiltrak mere end 300 deltagere fra 12 lande, heraf 43 Ph.d.’ere, 45 lektorer, 

166 studerende, 7 post. doc.’er og 10 professorer. Temanummeret har afstedkommet 

videnskabelig debat i dagspressen og i følgende numre af KKF. Opfølgning: Den 

amerikanske fysiker Karen Barad, som er Bohr og kønsforsker foreslås som æresdoktor ved 

Københavns Universitet. 
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 Gender and Body Dynamics - Denmark China. Koordinationen for Kønsforskning har i 

forbindelse med videnskabsministeriet og danske universiteters etablering af Sino-Danish 

Centre (SDC) i Beijing, initieret en vifte af forsknings- og undervisningsaktiviteter. Dels 

paraplyprojektet Remaking Middle Class Families China-Denmark, med SDC finansieret 

Ph.d. projekt, og dels konference og undervisningsvirksomhed, der er udført i samarbejde 

med institutter på Peking Universitet og KU. I 2012 blev den internationale sommerskole 

Gender and Body Dynamics China-Denmark afholdt på KU og Peking Universitet samt et 

forskningsseminar på Peking Universitet med deltagelse af 40 danske og kinesiske forskere. 

Alle aktiviteter har været økonomisk støttet af SDC og haft flere KU centre og institutter 

som samarbejdspartnere. Opfølgning: Der er i 2013 planlagt nye sommerskoler og 

forskerseminarer på Shanghai og Peking Universitet samt på KU.  

 

 Køn, Krise, Kreativitet. Forskningsstrategisk konference på KU i 2011 med deltagelse af 

forskere, forskningsrådsmedlemmer, politikere og nordiske ressourcepersoner. 

Konferencen arrangeredes i samarbejde med Det 

Landsdækkende Udvalg for Kønsforskning og havde fokus 

på kønsforskningens bidrag til velfærd, vækst og 

innovation. Konferencen er blevet fulgt af skriftlige indspil 

til danske og europæiske forskningsprogrammer, Forsk 

2020 og Horizon 2020 og af møder med relevante 

ministre, politikere og styrelser. Koordinationen har 

desuden deltaget i EU relevante forskningsprojekter og 

ekspertgrupper i regi af Gendered Innovations og COST 

projekter. Opfølgning: Forskningsstrategisk workshop i 

april 2013 med deltagelse af forskningspolitiske aktører fra 

Danmark, Norden og Europa. Workshoppen arrangeres i 

samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen.  

 

 Kvinder, Køn & Forskning.  Det tværvidenskabelige tidsskrift havde i 2012 20 års jubilæum, 

hvilket fejredes med et særnummer og reception. I 2012 indgik KKF også en aftale med Det 

Kongelige Bibliotek om open access. 

 

 Ny publikation: Forskning i Køn og 

Ligestilling. Publikation sammensat af 

Koordinationen i 2011-12, hvilket er den 

hidtil mest omfattende systematiske 

kortlægning og  præsentation af dansk 

kønsforskning i temaer, projekter og 

netværk.   
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 Forskerdatabase. I 2012 udarbejdede Koordinationen en database med navne og profiler på 

danske forskere, der beskæftiger sig med køn. Sammen med publikationen Forskning i køn 

og ligestilling, er det nu muligt at finde frem til lige netop den viden og de eksperter inden 

for kønsforskning, der er behov for. 
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Kønsforskere på Københavns Universitet – en oversigt  

 

I forbindelse med lanceringen af Koordinationens forskerdatabase, gennemførtes en grundig 

kortlægning i 2010-2011. Den viste, at der i Danmark er ca. 300 forskere, med køn som central 

eller delvist perspektiv i deres forskning. Heraf befinder lidt under halvdelen sig på KU, nemlig 

1415.  

 

Forskerne på KU befinder sig navnlig i lektor kategorien – hvilket indbyder til at rekruttere nye 

forskere som ph.d.er, post doc.er og adjunkter. Derudover har de 141 forskere på KU en ret skæv 

fordeling på de forskellige fakulteter; med Det Humanistiske og Det Teologiske Fakultet, der 

tegner sig for ca. 40 % af forskerne, mens Det Juridiske og Det Samfundsmæssige fakultet 

tilsammen har 33 % og ’de våde fag’, sundhed og naturvidenskab, ca. 28 %. Nogle af disse forskere 

er placeret i centre og enheder for kønsforskning, men størstedelen er placeret som individuelle 

forskere ved en bred vifte af institutter og fakulteter på KU og ved landets universiteter6.  

 

Formålet med Koordinationen for Kønsforskning er at bringe disse ressourcer og potentialer til 

udfoldelse på tværs af fakulteter og institutioner i forhold til undervisning, forskning, formidling og 

netværksdannelse.   

 

På den følgende side vises figurer der illustrerer antallet kønsforskere fordelt på KU’s fakulteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5
 HUM 50, TEOLOGI 6, SAMF 33, JURA 12, SUND 20, NAT 16, LIFE 4, BIO 0. I alt 141 forskere på KU med køn som centralt eller delvist perspektiv i 

deres forskning.  
6 På KU findes der udover Koordinationen, som er indlejret på det Samfundsvidenskabelige Fakultet, en række institutter, centre og enheder som 
udgør relevante samarbejdspartnere, bl.a. Center for Kønsforskning på Det Humanistiske Fakultet, Institut for Idræt på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, Enhed for Medicinsk Kvinde og Kønsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, samt forskere ved Nordisk Institut for Asien 
Forskning, Det Juridiske Fakultet, Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Human Ernæring på Life. Se udførlig liste 
over nationale forskningscentre og miljøer i bilag 4.  
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Koordinationens aktiviteter 2010-2012  

UNDERVISNING 

Særligt satsningsområde: Gender Dynamics  
For at indløse intentionen om at koordinere, initiere og internationalisere undervisning i 

kønsforskning ved KU, iværksatte Koordinationen i 2010 et nyt initiativ: Gender and Body 

Dynamics7. Formålet med initiativet var at samle kønsforskning og -undervisning på tværs af KU’s 

fakulteter, og har siden fungeret som rammen om samarbejdet mellem forskere og studerende og 

som platform for udvikling af nye profilerede aktiviteter indenfor undervisning og forskning.  I regi 

af Gender and Body Dynamics er der afholdt en række aktiviteter, bl.a.: 

 

 

Temadagen Køn, Krop & Kompetencer for KU’s 

videnskabelige medarbejdere og studerende med 

oplæg fra bl.a. Christian Groes-Green, ph.d., adjunkt, 

antropolog og kønsforsker, konsulent Jacob Andreas 

Holch fra Rambøll Management og Professor Lotte 

Holm, Institut for Human Ernæring, KU. Afholdt i 

november 2010.  

 

 

8. marts event: Køn, Krop, Kampdag. 8. marts 2011  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7
Initiativet startede under overskriften Gender Dynamics, men blev i løbet af processen om er omdøbt til Gender and Body 

Dynamics, der bedre indfanger interesser og relevans på tværs af fakulteterne.  
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Sommerskolen Gender and Body Dynamics in the 21st century - 

New turns in Theory, Methodology and Practice. Pilot projekt for 

tværfakultær undervisning på KU. Undervisere fra 4 fakulteter 

medvirkede.  

 

 

 

 

 

 

Forelæsningsrækken Gender and Body Dynamics in the 21st 

Century med internationale og danske præsentationer ved 

bl.a. Professor Don Kulick, University of Chicago, Professor 

Nina Lykke, Linköping Universitet og Ph.D. Robin May Schott, 

Danish Institute for International Studies.   

 

 

 

 

 

 

Initiativet har også spillet ind i øvrige KU initiativer som Den Gode Uddannelse og som bidrag til 

International Alliance of Research Universities (IARU) aktiviteter.   

 

Diploma Supplement in Gender and Body Dynamics - Nyt tværfakultært undervisningsinitiativ8  
De ovennævnte bestræbelser er mundet ud i et samlet forslag til et nyt tværfakultært 

undervisningsinitiativ med titlen Diploma Supplement in Gender and Body Dynamics. Initiativet er 

del af KU 2016 fondens aktiviteter og ventes iværksat i efteråret 2013. Planerne er initieret af 

VIP’er fra alle KU’s fakulteter og har dermed en unik, innovativ og tværfakultær karakter. 

Initiativet kvalitetssikres dels af de solide kompetencer i Koordinationens styregruppe og dels af 

den løbende inddragelse af alle kvalificerede kræfter på KU i undervisningsaktiviteterne.  

 

                                                 

 
8
 Forslag indsendt til KU’s 2016 Pulje for uddannelsesinitiativer.  Uddrag af forslag i bilag:  
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Initiativet består af tværgående undervisningstilbud på dansk og engelsk, som adresserer køns- og 

kropsdynamikker på tværs af sundheds-, natur-, samfunds- og kulturvidenskab. Formålet er dels 

en begrebs- og videnskabsteoretisk afklaring af nye forestillinger om krop og teknologi, kultur og 

natur, virtuel materialitet og sanser, og dels at kvalificere og nytænke emner, metoder, teorier og 

faglig didaktik på tværs af fag og fakulteter. Ambitionen er at udvikle nye tværfakultære kurser 

hvor vinkler og emner bliver belyst på baggrund af lærernes kompetencer og profiler. På et og 

samme kursus kan der f.eks. bidrages med farmakologiske, sundhedsmæssige og medicinske, 

filosofiske, retslige og historiske synsvinkler på køn og krop.  

 

Der findes et særligt fokus på at udvikle kurser, som tilpasses de studerende på det 

sundhedsvidenskabelige og det natur- og biovidenskabelige fakulteter, hvor køn og krop, trods 

åbenlys relevans, står svagere i det eksisterende fagudbud sammenlignet med f.eks. det 

humanistiske og det samfundsvidenskabelige fakultet.  

 

Initiativet vil bidrage til at udvikle et nyt holdbart og fleksibelt design for tværfakultære kurser og 

undervisningsformer på KU, som kan få afsmittende effekt på andre tværgående KU 

uddannelsesinitiativer som Climate Change, Asian Dynamics og Europa uddannelserne. Gender 

Diploma Supplement initiativet er dermed led i etableringen af en styrket, international KU profil 

indenfor emnet køn og krop i tvær- og transvidenskabelig belysning.   

 

Øvrige undervisning og vejledningsaktiviteter  

Hilda Rømer Christensen varetager som del af sin lektoransættelse undervisnings- og 

vejledningsopgaver ved Sociologisk Institut, hvilket svarer til 33 % af stillingen. HRC har 

overvejende udbudt engelsksprogede kurser indenfor køn, velfærd, ligestilling, medborgerskab og 

nyere kønsteorier. Derudover har HRC udviklet nye undervisningsforløb i forbindelse med de 

internationale sommerskoler Gender and Body Dynamics i 2011 og Gender and Body Dynamics 

Denmark/China i 2012. HRC har også løbende afholdt forelæsninger på grundfagsholdene på 

sociologi i fagene Almen Sociologi og Videnskabsteori og medvirket i instituttets løbende 

engelsksprogede udbud som Danish Society og Welfare Differences in Europe med 2-3 

forelæsninger per semester. HRC fungerer også som vejleder for specialer, BA og Ph.d. 

studerende, primo 2013 med 4 specialestuderende, 2 bachelorstuderende og 2 Ph.d. studerende.  

 

I perioden 2010-2012, har HRC afholdt følgende kurser:  

 

 ”Introduktion til nyere kønsteorier og feministiske tænkere”, 10 ECTS (foråret 2010) 

 ”Gender, Equality, Diversity, Intersectional Perspectives”, 5 ECTS (efteråret 2010)  

 “Gender, Welfare, Citizenship: Approaches, Cases, Practices”, 10 ECTS (foråret 2011) 

 “Gender, Welfare, Citizenship in Europe. Theoretical Turns and Key Issues”, 10 ECTS 
(foråret 2012) 
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 “Gender Dynamics in the 21st century. Connecting Comparisons China – 
Denmark/Europe”, 5+5 ECTS (sommerskole 2012) 

 ”Feministisk Materialitet - nye teorier i den materielle vending”, 5 ECTS (efteråret 2012)  
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FORSKNING  
Koordinationen har i perioden 2010-2012 bidraget til forskning i ligestilling og kønsmainstreaming 

i en række EU FP 6 og GFP 7 finansierede forskningsprogrammer og initiativer9 samt i forbindelse 

med det nye Sino Danish Centre i Beijing.  

 

 Koordinationen har været partner i EU projektet Femcit. Gendered Citizenship in 

Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women’s Movements.  Integreret 

projekt, støttet af EU FP6, som løb fra 2007 til 2011. Projekt med fokus på medborgerskab 

og kvindebevægelser i et komparativt, europæisk perspektiv. Resultater formidlet i 

rapporter og artikler, bl.a. Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt Breengaard 

”Mainstreaming: Gender, Diversity, and Citizenship. Concepts and Methodologies”, Femcit 

Report no. 028746 (2011). Desuden har Hilda Rømer Christensen og Michala Hvidt 

Breengaard præsenteret papers i relation til projektet ved internationale og nordiske 

konferencer.  Mere information kan findes på Femcits hjemmeside www.femcit.org.   

 Koordinationen deltog som partner i det FP7 initierede projekt Skillrail, med fokus på 

ligestilling og kønsbalanceret rekruttering til de europæiske jernbaneorganisationer 

(SKILLRAIL: Educational programmes in the European railway sector, 2010 – 2012). Michala 

Hvidt Breengaard har varetaget opgaverne, som kan findes på http://www.skillrail.eu/.  

 Klima, Transport, Mobilitet: Siden 2007 har Koordinationen arbejdet med spørgsmål 

relateret til klima, transport, mobilitet og bæredygtighed. Koordinationen har været vært 

for projektet Transgen om kønsmainstreaming af transport og mobilitet i Europa og for 

aktiviteter i 2009 op til COP15 mødet i København, bl.a. som arrangører af den 

internationale konference Gendering Climate Change. Siden har Koordinationen fungeret 

som senior ekspert, f.eks. i relation til EIGE’s10 (European Institute for Gender Equality, 

www.eige.europa.eu) rapport om kønsmainstreaming af bæredygtighed og klimainitiativer, 

og i 2012 som ekspert i følgegruppen for det internationale EU projekt Gendered 

Innovations. Endelig er Koordinationen/Hilda Rømer Christensen fra 2012 medlem af EU 

COST aktionen Gender, Science, Technology and Environment – genderSTE 2012-2015, der 

har til formål at integrere køn og ligestilling i bl.a. klima, transport, byplanlægning og 

akademia i EU's forskningsprogrammer.  

 Koordinationen har i forlængelse heraf løbende formuleret og indsendt 

programansøgninger til både Det Frie og Det Strategiske Forskningsråd med fokus på køn, 

transport og klima. Således opnåede projektet Keep Europe Moving. Gender, Transport and 

                                                 

 
9
 FP6 er Det Europæiske Fællesskabs rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Det er en samling af 

aktioner på EU-plan for at finansiere og fremme forskning. 
10

 EIGE er et europæisk organ, der støtter EU og dets medlemslande i at fremme ligestilling mellem kønnene, bekæmpe 
kønsdiskrimination og øge kendskabet til ligestillingsspørgsmål.  

http://www.femcit.org/
http://www.skillrail.eu/
http://www.eige.europa.eu/
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Sustainability in the 21st century placering i anden kvalitikationsrunde i 2010. I 2011 blev 

denne ansøgning fulgt op af projektansøgningen Transport in an ageing society: Expanding 

knowledge spaces and developing user driven innovation til Det Strategiske Forskningsråd, 

dog uden at opnå støtte.  

Fokusområde: Kina – Danmark 
Koordinationen har i forbindelse med etableringen af det nye universitetscenter Sino Danish 

Centre (SDC) i Beijing initieret en række projekter og netværksaktiviteter siden 2010:  

 

 Projektet Family Dynamics in Post- Industrial Society. (Re)making Middle Class Families, 

China-Denmark. Projektet består lige nu af to delprojekter; projektet Discourses of Urban 

Modernity: The Making of the “New” Middle Class Home in China, som udføres af Hilda 

Rømer Christensen og projektet Stories of Breasts and Bottles. Tensions between 

motherhood and career in Chinese and Danish Middle class families, der udføres af 

cand.scient.soc. Michala Hvidt Breengaard. Ambitionen er at knytte flere forskere og 

forskningsprojekter til Koordinationen for at udvikle et egentligt forskningsmiljø med Post 

Doc. og Ph.d.’er indenfor relevante emner i relation til nye transnationale og europæiske 

forskningsemner.   

 

 Forskerworkshop ved Peking University, 30-31 

august, 2012: Gender Dynamics in the 20th 

century. Exchanges between China and Denmark. 

Forslag til workshop med fokus på køn udsprang 

oprindeligt af kontakter i IARU alliancen, hvor 

både KU og Peking Universitet er medlemmer, 

men blev først mulig at gennemføre med støtte 

fra SDC i 2012.  Workshoppen og sommerskolen 

på Peking Universitet viser, at der godt kan 

bygges netværk op nedefra i IARU alliancens regi. 

Og tillige, at modellen med fordel kunne 

inkluderes og faciliteres i det formelle IARU 

samarbejde på KU.  

 

 Sommerskole i København og Beijing, med 

temaet Gender and Body Dynamics. Chinese and 

Danish Perspectives – i tilknytning til 

ovenstående.  

 

 Dataindsamling for projektet Family Dynamics 

in post-industrial society. (Re)making Middle 
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Class Families, China-Denmark.  22 interviews samt indsamling af skriftligt materiale og 

ekspertinterviews med middelklassefamilier i Beijing i februar og oktober, 2012.  

 

 Koordinationen har søgt og opnået finansiering fra Velux Fonden til en gæsteprofessor i 

foråret 2014, Professor Dr. Aihwa Ong.  
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National koordinering af kønsforskning  
Koordinationen har varetaget den nationale koordinering af kønsforskning i forlængelse af 

Kommissorium for Koordinationsudvalget for Kønsforskning i Danmark fra 200911. Koordinationen 

varetager en række forskningsstrategiske opgaver i samarbejde med det landsdækkende 

koordinationsudvalg for kønsforskning, som består af en valgt repræsentant og en suppleant fra 

hver forskningsinstitution, og af repræsentanter fra en række landsdækkende institutioner og 

foreninger12. Formålet med udvalget er at koordinere og initiere landssækkende initiativer, når det 

gælder forskning, undervisning og formidling af kønsforskning i Danmark. 

 

Der er i perioden 2010-2012 afholdt i alt ni møder i udvalget. Fokus har gennem hele perioden 

været dels på formuleringen af et strategisk forskningsprogram for kønsforskning, dels på 

udarbejdelse og indspil til større strategiske forskningsprogrammer, og relevante 

forskningspolitikere.  

 

Som led i disse aktiviteter har udvalget sammen med Koordinationen for Kønsforskning arrangeret 

en række aktiviteter, bl.a.: 

 Den forskningsstrategiske konference Køn, Krise Kreativitet i 2010  

 Konsulterende møder med relevante ministre, i forskningsstyrelsen, Institut for 

Menneskerettigheder, EU kommissionen m.v. i tilknytning til programmer og 

forskningsstrategiske indspil  

 Møder med ligestillingsminister Lykke Friis i efteråret 2010 og med ligestillingsminister 

Manu Sareen i begyndelsen af 2012  

 Dialogmøder om Forsk 2020 i Forskningsministeriet  

 Konsultationer med forskningspolitikere i foråret 2012  

 Løbende opdatering om de forskningsstrategiske initiativer i relation til EU's 

forskningsprogram Horizon 2020.   

 Kontakt og løbende dialog med Helle Poulsen, dansk medlem af EU kommissionens 

Helsinkigruppe13 og observatør i det landsdækkende udvalg.  

 

   

 

                                                 

 
11

 Jf. Koordinationsudvalget for Kønsforskning i Danmark/ De Landsdækkende udvalg for Kønsforskning. Kommissorium vedtaget ved møde den 19. 

november, 2009.   Se vedlagte bilag.  
12 Se bilag X for en oversigt over udvalgets medlemmer.  
13 Helsinkigruppen arbejder med integration af køn og ligestilling i EU's forskningsprogrammer i tæt dialog med DG for Forskning og udvikling, 
enheden for køn og etik.  
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FORMIDLING 

Koordinationens formidling sker først og fremmest i det videnskabelige tidsskrift Kvinder, Køn & 

Forskning, ved udsendelse af nyhedsbrev, bidrag til den fælles nordiske kalender for kønsforskning 

og Koordinationens egen hjemmeside. Desuden ved løbende opdatering af Koordinationens 

forskerdatebase samt ved udarbejdelse af semesteroversigter af undervisning og kurser m.v. 

Kvinder, Køn & Forskning 

Kvinder, Køn & Forskning startede som tidsskrift i 1992 og er i dag et velanskrevet 

tværvidenskabeligt og peer-reviewed tidsskrift. Tidsskriftet udgør en vigtig søjle i det danske 

kønsforskningsmiljø, og har samtidig formålet at holde sig ajour og initiere væsentlige teoretiske 

og metodologiske udviklinger, f.eks. med introduktionen af nye temaer som materialitet, transkøn 

m.v.   

 

I 2012 fejrede Kvinder, Køn & Forskning desuden 20 års jubilæum, hvilket opmærksommedes med 

et ekstraordinært jubilæumsnummer og en reception.  

 

En tilfredshedsundersøgelse foretaget blandt Kvinder, Køn & Forsknings læsere i 2005 og i 2009 

udtrykte overordentlig stor tilfredshed med tidsskriftet. I det nordiske landskab ligger Kvinder, Køn 

& Forskning fint placeret og har ry for at være både solidt forskningsmæssigt og på forkant med 

nye udviklinger. Dette dokumenteres af, at tidsskriftet har opnået placeringer både i Norwegian 

Register of Scientific Journals and Publishers (siden 2004) samt i European Reference Index for the 
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Humanities (siden 2007) på linje med en række andre veletablerede videnskabelige tidsskrifter, 

som f.eks. Dansk Sociologi samt de øvrige nordiske kønsforskningstidsskrifter. Derudover blev 

Kvinder, Køn & Forskning i 2007 optaget i Studies on Women and Gender Abstracts. Kvinder, Køn & 

Forskning vil i den kommende periode søge at styrke denne position ved at søge om optagelse i 

Feminist Periodicals og Applied Social Sciences Index & Abstracts samt søge at bevare og styrke sin 

position i de internationale og nationale bibliometriske systemer.  

 

Der udgives 4 årlige numre af Kvinder, Køn & Forskning heraf et engelsksproget nummer pr. 

årgang for at styrke tidsskriftets internationale profil.  

 

Organisation og redaktionsstruktur  
Der er knyttet en ansvarshavende redaktør (Hilda Rømer Christensen) samt en redaktion 

bestående af en tværfakultær gruppe af forskere fra forskellige danske universiteter. De enkelte 

redaktionsmedlemmer lægger et betydeligt arbejde i tidsskriftets drift og sikrer et alsidigt indhold. 

Desuden er der tilknyttet en lønnet redaktionssekretær (Camilla Bruun Eriksen).  

 

Abonnementsadministration og distribution varetages af Syddansk Universitetsforlag mod betaling 

af gebyr14.  

 

Økonomi   
Tidsskriftet har cirka 360 abonnenter fordelt på egne abonnenter og medlemmer af Foreningen 

for Kønsforskning. Tidsskriftets indtægter består udover abonnementsindtægter af tilskud fra 

Forskningsrådet for Samfund og Erhverv p.t. 65.000 p.a., (bevilling 2011-2013).  

 

Koordinationen for Kønsforskning fungerer som værtsinstitution for Kvinder, Køn & Forskning, 

hvilket indebærer, at Koordinationen stiller med den ansvarshavende redaktør, som har det 

overordnede økonomiske og pressemæssige ansvar samt ansvar for budget, regnskab og drift. 

Koordinationen sikrer derudover tidsskriftet ved aflønning af redaktionssekretær med ca. 150.000 

p.a. Koordinationen satser også i de kommende år fortsat være værtsinstitution og stille 

nødvendige ressourcer til rådighed for redaktion og daglig drift.  

 

Open Journal System   
Kvinder, Køn & Forskning er i samarbejde med Det Kongelig Bibliotek gået i gang med at 

digitalisere sit bagkatalog helt tilbage til 1992. Indtil videre er de sidste 5 årgange (2007-2011) af 

tidsskriftet gjort tilgængelig på Kvinder, Køn & Forsknings nye hjemmeside under Det Kongelige 

Bibliotek (www.tidsskrift.dk/index.php/KKF). Det betyder at alle interesserede kan læse, printe 

                                                 

 
14 Kvinder, Køn & Forskning har planer om at få en aftale i stand med Sociologisk Institut, om varetagelse af disse 
kommissionsopgaver, fordi det vil lette kommunikationen og sikre en mere professionel varetagelse af opgaverne. 
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eller downloade en stor del af tidsskriftets artikler, essays og anmeldelser, dog med et enkelt års 

forsinkelse. Det er målet snarest at kunne præsentere endnu flere årgange og dermed publicere 

hele tidskriftets bagkatalog i de kommende år. 

 

Forskning i Køn og Ligestilling 

I 2012 udgav Koordinationen publikationen Forskning i Køn og Ligestilling, der er den hidtil mest 

omfattende præsentation af dansk kønsforskning i temaer, projekter og netværk. Publikationen 

henvender sig til alle med interesse for køn og køns betydning, til forskere og studerende, medier 

og beslutningstagere samt den brede offentlighed15.  

 

Fokus på køn – semesterfolder  
To gange om året udgives en trykt semesterfolder, der indeholder informationer om 

undervisningstilbud, konferencer, Ph.d. kurser m.v. indenfor dansk og nordisk kønsforskning.  

Pjecen udsendes til institutter, centre og undervisere i Danmark og øvrige Norden.  

 

Hjemmeside 

 Kalender. Koordinationens hjemmeside indeholder foruden sin egen kalender, også den 
populære Nordkalender, der er et samarbejde med nordiske og danske 
informationsenheder.  

 

 Forskerdatabase. I 2012 lancerede Koordinationen en omfattende forskerdatabase, med 
mere end 300 forskere tilknyttet.  

 

 Undervisning. Komplet oversigt over kurser og uddannelser inden for kønsforskning i 
Danmark, samt dokumentation af Koordinationens konference- og projektaktiviteter.  
 

 Kvinder, Køn & Forskning. Komplet indholdsfortegnelse for de enkelte numre, ligesom 
artiklernes engelske abstracts og indledningen til hvert nummer. Man kan også læse 
udvalgte anmeldelser og interviews. I 2011 lancerede KKF desuden sin egen hjemmeside 
(OJS) i samarbejde med KB. 

 

 Nyhedsbrev. I 2012 havde nyhedsbrevet cirka 500 abonnenter. Nyhedsbrevet, der 
udsendes hver 3. uge indeholder nyt fra dansk og europæisk kønsforskning, 
pressemeddelelser for det seneste nummer af Kvinder, Køn & Forskning, call for papers og 
information fra de danske og nordiske kønsforskningsmiljøer.  

                                                 

 
15

 Publikationen er udgivet med støtte fra Hulda Pedersens Legat, Kvindernes Bygnings Fond, Ministeriet for Ligestilling og Kirke og 

Institut for Menneskerettigheder. 
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BILAG 1 Konferencer, seminarer og gæsteforelæsninger  
Koordinationen for Kønsforskning har i perioden 2010-2012 arrangeret en række konferencer, seminarer og 

forelæsninger, som har formidlet kønsforskning til et bredt publikum.  

 

2010 

Temadagen Køn, krop og kompetencer 

Styregruppen for Koordinationen for Kønsforskning 

arrangerede en temadag med formålet at styrke den 

eksisterende undervisning i køn på Københavns 

Universitet og producere et idékatalog til fremtidens 

undervisning. Temaet var køn og krop, som blev belyst 

ved præsentationer fra de 8 fakulteter ved KU. Flere 

end 100 studerende og forskere mødte op. Flere 

oplægsholdere deltog, blandt andre Ph. D. Christian 

Groes-Green, lektor Annette Kronborg, konsulent 

Jacob Andreas Holch og professor Lotte Holm. 

Temadagen afsluttedes med en fælles workshop om 

tværfakultær undervisning i kønsforskning ved 

Københavns Universitet.  

 

2011 

Konferencen Køn, krise og kreativitet - strategier og 

visioner for dansk kønsforskning i det 21. århundrede  

Den forskningsstrategiske konference arrangeredes af 

Det Landsdækkende Udvalg for Kønsforskning og 

Koordinationen for Kønsforskning. Konferencen havde 

fokus på kønsforskningens relationer til aktuel 

forskningspolitik, om hvordan kønsforskning kan 

bidrage til at fremme vækst, velfærd og innovation, 

samt på hvordan kønsforskningen kan etableres som 

fagligt felt og disciplin i den frie og strategiske 

forskning. Konferencen synliggjorde kønsforskning 

som et tværfakultært forskningsmiljø, som dækker 

samfundsrelevante temaer med nyskabende 

metodologier og teorier. Konferencen samlede 120 

deltagere fra mange forskellige fagområder, og der 

blev som resultat af konferencen fremsat en række 

konkrete forslag, som supplerede ideen om et nyt 

kønsforskningsprogram.  

 

Ph.d. workshop  

Under foråret afholdtes en Ph.d. workshop med fokus 

på ansøgning og projektbeskrivelse. Workshoppen gav 

gode råd til udformningen af ansøgningen, og der var 

oplæg fra Margareta Bertilsson, professor, Anne 

Birgitte Richard, mag.art., Lene Bull Christiansen, 

ph.d., Peter Edelberg, ph.d. Studerende og Michael 

Nebeling Petersen, ph.d.-stipendiat. 

 

8. marts event: Køn, Krop, Kampdag 

For at markere kvindernes internationale kampdag, 8. 

marts, afholdtes et forelæsningsmaraton om køn og 

krop med forskere fra fire forskellige fakulteter ved 

Københavns Universitet. Med oplæg fra Annette 

Kronborg, Center for Retskulturelle Studier, Christian 

Groes-Green, Institut for Folkesundhed, Lotte Holm, 

Institut for Human Ernæring og Nicole Winslow, 

Institut for Idræt.  

 

Summer School: Gender and Body Dynamics in the 

21st century - New turns in Theory, Methodology and 

Practice   

Formålet med den internationale sommerskole var at 

skabe et mødested for internationale og danske 

studerende hvor de lærte om den seneste udvikling på 

kønsforskningsområdet. Kurset blev ledet af Hilda 

Rømer Christensen, med gæsteforelæsere fra fem 

fakulteter ved Københavns Universitet. Sommerskolen 

var struktureret omkring 7 dobbelte forelæsninger, 
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der forsynede de studerende med begrebsmæssig 

viden om køn og krop fra et tværfagligt perspektiv.  

 

Forelæsningsrækken Gender and Body Dynamics in 

the 21st Century  

Under efteråret 2011, arrangeredes en 

tværvidenskabelig diplomforelæsningsrække med 

temaet krop og køn. Der afholdtes 7 forelæsninger 

med oplægsholdere fra en række forskellige 

fagdiscipliner, blandt andre professor Don Kulick fra 

University of Chicago, professor Nina Lykke fra 

Linköping Universitet, Robin May Schott fra Danish 

Institute for International Studies og post doc René 

Rosfort fra Københavns Universitet. Der var cirka 60 

deltagere til hver forelæsning, og arrangementet fik 

meget god feedback.  

 

 
 

Specialeseminar 

I efteråret afholdtes også et specialeseminar med 

formålet at præsentere nye sociologiske specialer med 

fokus på køn. Fire nyuddannede kandidater kom og 

fortalte om deres erfaringer med at have et 

kønsperspektiv i deres speciale. Ideen var at inspirere 

kommende specialeskrivere til at inddrage køn, samt 

at udveksle viden og erfaringer.  

 

Seminar: Scandinavian Trans*Studies 

I forbindelse med lanceringen af Kvinder, Køn & 

Forskning nr. 4/2011 afholdtes to seminar om 

transstudier i Skandinavien. Seminaret arrangeredes i 

samarbejde med Center for Kønsforskning 

(Københavns Universitet), Institut for 

Menneskerettigheder og Center for Køn, Magt og 

Mangfoldighed (RUC).  Gæsteforelæser var blandt 

andet Susan Stryker fra Indiana University, Jan 

Wickman fra Åbo Akademi, Sabine Meyer fra 

Humboldt Universität Berlin, Tobias Raun fra Roskilde 

Universitetscenter og Vibe Grevsen fra LGBT Danmark.    

 

2012 

Konferencen Feminist Materialisms – Gender, 

Nature, Body, Materiality   

 

Formålet med 

konferencen Feminist 

Materialisms var at 

præsentere og uddybe 

den materielle vending 

i køns- og 

kulturforskning. I 

relation til 

konferencen blev et 

temanummer Feminist 

Materialisms 

publiceret af 

tidsskriftet Kvinder, 

Køn og Forskning, hvori betydninger af materialitet, 

krop, natur diskuteres og anvendes i forskning.  

En af konferencens keynote talere var den kendte 

amerikanske fysiker og videnskabsteoretiker, 

professor Karen Barad, University of California.  

Konferencen var tænkt som et internationalt 

mødested for forskere fra Danmark, Norden og den 

øvrige verden. Udover keynote præsentationer af 

Karen Barad og den australske professor Vicki Kirby, 

blev de mange deltagere præsenteret for temaer som 

kunst og kultur, krop og teknologi, klima og natur, 

virtuel materialitet og sanser.  

 

De mere end 50 papers blev præsenteret i 17 

workshops over de to dage, som konferencen varede. 

Der var en overvældende interesse for konferencen, 

som havde mere end 300 deltagere fra Danmark og 

internationalt. 

Forskningsseminar: Gender Dynamics in the 20th 

century. Exchanges between China and Denmark.  
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I samarbejde med Peking Universitet afholdt 

Koordinationen et forskningsseminar i Peking i august 

2012. Her præsenteredes forskellige velfærds- og 

innovationsrelaterede temaer fra et dansk og kinesisk 

perspektiv. Der diskuteredes hvad der forbinder og 

adskiller Kina og Danmark hvad angår velfærd, familie, 

uddannelse, ældrepleje, moderskab, maskulinitet og 

femininitet, ligestilling, forbrug og klima. Seminaret 

tiltrak 40 deltagere fra kinesiske og danske 

universiteter.  

 

Seminaret var et resultat af en fælles indsats og støtte 

fra vores institutter ved Peking (Department of 

Sociology og Women’s Studies Centre) og Københavns 

Universitet (Koordinationen for Kønsforskning og 

NIAS), samt fra The Sino-Danish College i Beijing.   

 

Der er i forlængelse af forskerworkshoppen etableret 

et netværk med videre planer om 

forskningsworkshops, samt udvekslingsprogrammer 

for studerende og lærere. Herudover er der planlagt 

en konferencepublikation på engelsk og kinesisk.   

 

Sommerskole 2012: Gender Dynamics in the 21st 

century. Exchanges between China and Denmark. 

Sommerskolen arrangeredes i relation til 

forskningsseminaret med en uge på Københavns 

Universitet og en uge i Beijing, og tiltrak en lille, men 

dedikeret gruppe studerende fra Københavns 

Universitet og Kina. 

 

Gæsteforelæsning 

Professor Catherine Waldby fra Sydney University, 

holdt forelæsningen ”Clinical Labour: Tissue Donors 

and Research subjects in the Global Bioeconomy”. 

Arrangeret af Koordinationen for Kønsforskning og 

KinTra (Trans)Formations of Kinship: Travelling in 

Search of Relatedness, SDU.  

 

Jubilæumsarrangement Kvinder, Køn & Forskning 20 

år  

I anledning af tidsskriftet Kvinder, Køn & Forsknings 

20-års jubilæum, arrangerede Koordinationen en 

reception med festtaler fra blandt andre Hilda Rømer 

Christensen, Signe Arnfred, Jonathan Leer og Anna 

Sofie Bach. 

 

Under arrangementet lanceredes desuden 

jubilæumsnummeret af Kvinder, Køn & Forskning. Den 

nye publikation Forskning i køn og ligestilling 

præsenteredes, og digitaliseringen af Kvinder, Køn & 

Forsknings bagkatalog, med de sidste 5 års artikler, 

essays og anmeldelser.  

 

Andre aktiviteter  

Koordinationen har deltaget sammen med andre 

repræsentanter fra foreninger og andre institutioner i 

Ligestillingsministeriets løbende kvartalsmøder, som 

er et nyttigt forum for udveksling af informationer og 

korte indspil om forskningsmæssigt relevante temaer 

m.v.    
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BILAG 2 Personale 2010-2012 
 

Koordinationen for Kønsforsknings faste VIP-medarbejder: 

Lektor, ph.d. Hilda Rømer Christensen, 2010-2012. HRC’s stilling er fordelt på 33 % undervisning, 

33 % administration og 33 % forskning. ( jf. aftale med Sociologisk Institut)  

Øvrigt personale: 

Michala Hvidt Breengaard, cand.scient. soc., forskningsassistent på dataindsamling, 

redaktionssekretær for Kvinder, Køn & Forskning, forskningsassistent Femcit og Skill rail m.v.  i 

2010-2011, 30 timer/uge  

Rikke Juel Madsen, cand. mag., forskningsassistent, redaktionssekretær for Kvinder, Køn & 

Forskning, redaktør af Forskning i Køn og Ligestilling m.v. , 2012, 30 timer/uge 

Anna Wilroth, cand.scient.soc., forskningsassistent Femcit, kommunikationsopgaver mv. 2010-

2011, 15-30 timer/uge 

Elin Elnef, videnskabelig assistent på konferencer, diploma supplement, kommunikation mv. 2012 

20 timer/uge 

Tenna von Cappeln, studentmedhjælper, Forskningsdatabase, nyhedsbrev og web side, 

 2010-2011, 10 timer/uge 

Amal Al-Ghazali, studentmedhjælper, Kvinder, Køn & Forskning, anmeldelsesredaktionen, Fokus 

på Køn, 2010-2012, 10 timer/uge  

Camilla Bruun Eriksen, studentmedhjælper, Kvinder, Køn & Forskning, anmeldelsesredaktionen, 
redaktionssekretær 2011-2012 15 timer/uge 
Jutta Maria Vikman, studentermedhjælper, web, nyhedsbrev, 2012, 8 timer/uge  
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BILAG 3 Aktivitetskalender 2010 - 2012    
 

2010 

Januar 

11/1 Gender Mainstreaming – Lost in translation. 

Møde med end users, Københavns Universitet (HRC) 

18-19/1 SKILLRAIL møde i Bruxelles (MHB, HRC) 

19/1 Besøg og interview med Cécile Greboval, EWL 

(European Women’s Lobby) og Luisa Prista, Scientific 

Culture and Gender, European Commission (MHB) 

20/1 Konsultationer med EU kommissionen (HRC) 

22/1 Sociologi konference, Københavns Universitet 

(MHB) 

Februar 

5/2 Køn og Campus, Kønsnet, Sociologisk Institut, 

Københavns Universitet 

27/2 – 5/3 HRC i Beijing +15 NGO konference og UN 

CSW Forum, New York City, Femcit projektet 

Marts 

3/3 KU event, Kønskamp (MHB) 

5/3 Open Access seminar (MHB) 

18-19/3 Køn og klima forskerworkshop, Lunds 

Universitet. HRC oplæg: ”Gendering Climate and 

Sustainability” (HRC, MHB) 

April 

22/4 Møde i Bruxelles (MHB) 

24/4 Årskonference Foreningen for Kønsforskning i 

Odense, SDU (MHB) 

Maj 

25/5-26/7 HRC forskningsophold i Clare Hall, 

Cambridge i forbindelse med Femcit projektet 

31/5 Interview med Bundesministerium für Familien i 

Berlin (MHB) 

Juni 

1/6 SKILLRAIL konference, Berlin (MHB) 

30/6 ”Citizenship as a Communicative Event: 

Contextualising and Visualizing Gender and Diversity 

Mainstreaming in the European Union”, Paper + 

Power Point (HRC) 

Juli 

1-2/7 Femcit konference (MHB) 

August 

20/8 Møde med ligestillingsminister Lykke Friis (Det 

landsdækkende udvalg for Kønsforskning)  

21/8 Møde i det landsdækkende udvalg 

23/8 KKF seminar, Roskilde 

24/8 Sociologi, VIP seminar 

30/8 Koordinationens styregruppe møde 

September 

Konferencepaper: Citizenship as a Communicative 

Event: Visualizing gender- and diversity mainstreaming 

in recent EU policies. HRC Delivery, Femcit projektet   

Ansøgning om startmidler til projektet Transport and 

gender in an aging society.  

Databasen over kønsforskere i Danmark igangsættes 

(TMC, AFA) 

22/9 SKILLRAIL møde, Berlin (MHB) 

23.-24./9 ”Gender Mainstreaming” Præsentation ved 

HRC, FEMCIT Dissemination Seminar, Bruxelles (HRC, 

MHB, AW) 

24/9 Interview med AGE i Bruxelles (MHB, AW) 

Oktober 

8-17/10 Sino Danish University Centre, Beijing Welfare 

and Innovation intro Conference (HRC) 

14-15/10 Kommunikation og mundtlig formidling, KU 

kompetencekursus (HRC) 

November 

5/11 ”Gender mainstreaming in practice” 

Præsentation ved Nordic Femcit seminar, Oslo 

Universitet (MHB) 

12-13/11 Asian Dynamic Conference, KUA. HRC byder 

velkommen  

17/11 Konference: Køn, Krop & Kompetencer (HRC, 

MHB, AW, TMC, RH, AFA) 

December 

EU ansøgning til FP 7. 

20/12 FEMCIT GM draft report præsenteret for 

FEMCIT PO/WP7, Oslo (HRC, MHB) 

2011 

Ansøgning og bevilling fra Sino Danish University 

Centre i Bejing om støtte til forskerworkshop, samt 

HRC dataindsamling i Beijing efteråret 2012, relateret 

til projektet Family Dynamics in post- industrial 

society.  

Januar 

17/1 SKILLRAIL møde, Bruxelles (MHB) 

20/1 Ph.d. workshop arrangeret af Koordinationen 

(MHB, AW) 

20-21/1 ”Gender mainstreaming as visual 

communication” Præsentation ved Femcit konference, 

Oslo universitet (HRC) 

31/1 Femcit rapport udgives (HRC, MHB, AW) 
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31/1-2/2 Sustainability konference, Turku, Finland 

(MHB) 

31/1- 3/2 Køn, klimaforandring og bæredygtig 

udvikling, Åbo, Finland  

Februar 

NMR klima konference, Åbo. Oplæg ”Gendering 

Transport” (HRC) 

21/2 Koo styregruppemøde (HRC) 

Marts 

Koordinationens arbejde i forbindelse med SKILLRAIL 

påbegyndes i april (bredes over april, maj, juni). 

Afsluttet efterår 2011. 

2/3 SKILLRAIL møde, Lissabon (MHB)  

8/3 Køn, Krop & Kampdag (MHB, MH) 

17/3 Open Access seminar (MHB) 

25/3 Møde i Öresundsregionen (HRC, RJM) 

31/3 Konference: Køn, Krise og Kreativitet (HRC, MHB, 

AW, MH, TMC, AFA) 

April 

11-13/4 Paper Body Images – gender inside/outside. 

Phd. Course/research workshop at the Norwegian 

University Centre, Paris. April. 11-13, 2011 (HRC) 

14-18/4 HRC forskningsophold Cambridge/ KU 

kompetencemidler.  

30/4 Årskonference i Foreningen for Kønsforskning, 

Ålborg (HRC,MHB, AW,MH,TMC) 

Maj  

9/5 Styregruppemøde (HRC) 

31/5 KKF GAD launch på RUC (HRC,MHB, MH) 

Juni 

8/6 Kvartalsmøde i Ligestillingsministeriet. 

Juli  

Forskningsophold, Berkeley (MHB, MH) 

August 

15-31/8 International sommerskole på KU (HRC) + KU 

vip fra 4 fakulteter. 

25/8 Møde i det landsdækkende udvalg 

31/8 KKF seminar (HRC,MHB + KKF redaktion) 

September 

Forelæsningsrække: Gender and Body Dynamics 

(MHB, AW) Afholdt september-december 

9/9 SDC møde / CBS (HRC)  

19/9 Styregruppemøde 

30.9-16.10 HRC i Kina. Data indsamling + møder på 

Peking Universitet m.v. / SDC projekt.  

Oktober 

20/10 Deltagelse i Skillrail konference i Bruxelles 

(MHB) 

26-28/10 4th Sino Danish Gender Conference , 

Ålborg(HRC) Præsentation: World dynamics from 

below: Remaking middle class families.  

November  

7/11 Changes in legal culture, seminar, KU, Jura (MHB) 

21/11 Styregruppemøde (HRC) 

December 

1/12 MHB starter som Ph.d. på Sociologisk Institut 

8/12 Specialeseminar (MHB, AW) 

9/12 KKF redaktionsmøde på KUA + Transgender 

Konference (HRC,MHV,RJM,CBE, AW) 

2012  

Januar  

11/1 Møde i Det Landsdækkende udvalg + 

Møde med ligestillingsminister Manu Sareen,  

26/1 Forsk 2020, Forskningsstyrelsen (HRC)  

27/1 NIKK møde i Oslo (HRC,RJM) 

Februar 

16/2 Gender, Welfare, Citizenship Denmark – China”. 

China Women’s Federation – Research Department 

Beijing,  

27/2 Møde med Institut for Menneskerettigheder, 

Rasmus Præstmann Hansen og Susanne Nour 

(HRC,RJM) 

Marts  

Koordinationens forskerdatabase offentliggøres (TMC) 

22/3 KKF redaktionsmøde (HRC,RJM,AFA + KKF 

redaktion) 

30/3 Seminar af Kønshistorisk netværk i 

Øresundsregionen (RJM) 

April 

Feminist Materialisms. Dobbelt engelsksproget 

temanummer af Kvinder, Køn og Forskning. Redaktion: 

HRC og Bettina Hauge.  

26-27/4 International konference: Feminist 

Materialisms (HRC, RJM, CBE, EE, AFA, TMC) 

Maj  

3-4/5 NING-møde, Nationella sekretariatet för 

genusforskning, Göteborg (RJM,EE) 

5/5 Møde i Pan-nordisk ledernetværk/NIKKs fremtid 

m.v.  

11/5 Årskonference Foreningen for Kønsforskning i 

DK, Roskilde (HRC,RJM,EE,CBE) 

16/5 Møde i det landsdækkende udvalg (HRC) 
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17-20/5 8. European Feminist Research Conference i 

Budapest, +møder med europæiske koordinerende 

enheder (RJM)  

24/5 Møde med kinesisk delegation fra Women 

Studies, Northeast Normal University, KU (EE,RJM) 

25/5 Møde med forskningspolitikere Kirsten Braasbøl 

og Sofie Carsten Nielsen/ Christiansborg, HRC og Koo 

udvalg  

Juni 

7/6 Sociologisk Institutdag med workshop om 

tidsskriftproduktion og KKF (RJM) 

KKF digitaliseringsproces igangsættes (CBE) 

14-15/6 International conference in "Gender and 

Health through Life" (EE,RJM) 

Juli  

20/7 KKF seminar (HRC, RJM, CB) 

August 

10-31/8 Gender and Body dynamics, China-Denmark: 

Sommerskole + forskerworkshop KU + PKU, Beijing 

(HRC, MHB m. fl. fra Sociologisk Institut, Nias, Jura)  

September  

11/9 Møde med det landsdækkende udvalg (HRC)  

RUC Jubilæumseminar, Christiansborg (HRC) 

17/9 Styregruppemøde (HRC/ RJM)  

20-21/9 Gendered Innovations ekspertgruppe, 

Bruxelles (HRC)  

Oktober  

18/10 Fudan Nordic Institute (HRC)  

22/10 World Dynamics in Micro Perspectives: 

(Re)making Middle Class Families, China-Denmark. 

Production, Consumption, Welfare” Inviteret 

forelæsning, Hebei University, China, (HRC) 

23/10“Gender, Space and Place in the 21
st

 century”. 

Inviteret forelæsning, Women’s Studies Center, Peking 

University (HRC)  

27-31/10 Forskningsophold og dataindsamling Beijing 

m.v.  (HRC)  

November  

2/11 Møde på KB ang. KKF open access aftale (HRC, 

RJM, CB) 

16/11 KKF 20 års jubilæum/ Fest symposium KU.  

19/11 DK tænketank for køn og ligestilling (HRC)  

22/11 Møde med studieleder og VIP’er ved Jura  

Møde med BA og MA studieleder, Institut for idræt 

Møde med studieleder og VIP’er, Institut for 

Antropologi 

Møde med studieleder og VIP’er Institut for 

Folkesundhedsvidenskab  

27/11 Møde med studieleder og VIP’er, Teologi (HRC) 

29-30/11 Gender Summit, Bruxelles (HRC)  

December 

7/12 Cost Møde, Forskningsstyrelsen (HRC)  

7/12 Møde med studieleder og VIP’er på 

Fødevareøkonomisk institut (HRC) 

10/12 Møde med Saxo institut (HRC) 

10/12 Møde med studieleder og VIP’er Farmakologisk 

Institut (HRC)  

 12/12 Koordinationens styregruppe møde   
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BILAG 4 Kommissorium for Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet  
 

Formålet med Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet er at styrke 

kønsforskning som uddannelses- og forskningsdisciplin samt at skabe synergi mellem forskere på 

KU og i Danmark ved at: 

 

 • Koordinere og udvikle undervisningstilbud ved KU, der har en kønsforskningsmæssig profil. 

 • Koordinere og udvikle forskningsaktiviteter ved KU, der har en kønsforskningsmæssig profil. 

 • Varetage koordinerende funktioner i tilknytning til de eksisterende kønsforskningsmiljøer og -

centre for kønsforskning i Danmark. 

 

 I den sammenhæng lægges der særligt vægt på, at det videnskabelige tidsskrift Kvinder, Køn og 

Forskning udvikles fremadrettet ved internationalisering og elektronisk formidling. 

 

 Kommissoriet gælder fra 1. januar 2010. 
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BILAG 5
Koordinationen for Kønsforsknings tværfakultære styregruppe 
 
Professor Lotte Holm, Ph.D  

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi  

Det Biovidenskabelige Fakultet 

 

Professor Ebba Holme Hansen 

Institut for Farmaci 

 

Professor MSO Gitte Buch Hansen 

Det Teologiske Fakultet 

Afdeling for Bibelsk Eksegese 

 

Professor Hanne Petersen 

Det Juridiske Fakultet, Center for 

Retskulturelle studier 

 

Lektor Birgit Petersson 

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Enhed 

for Medicinsk Kvinde og Kønsforskning 

  

Professor Bente Rosenbeck  

Det Humanistiske Fakultet 

Center for Kønsforskning 

Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab 

 

Prodekan Birgitte Sloth  

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 

Lektor Lone Friis Thing  

Institut for Idræt og Ernæring, Det 

Naturvidenskabelige Fakultet 
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BILAG 6 Det Landsdækkende Koordinationsudvalg for Kønsforskning i Danmark 
 

AALBORG UNIVERSITET 

Lektor Stine Thidemann Faber  

Institut for Kultur og Globale Studier (SAMF)  

 

AARHUS UNIVERSITET 

Lektor Marianne Schleicher 

Institut for Kultur og Samfund 

 

SYDDANSK UNIVERSITET  

Lektor, Ph.D. Charlotte Kroløkke 

Institut for Kulturvidenskaber  

 

ROSKILDE UNIVERSITETCENTER 

Lektor Connie Carøe Christiansen 

Institut for Samfund og Globalisering 

 

DANMARKS PÆDAGOGISKE 

UNIVERSITETSSKOLE (DPU), AARHUS 

UNIVERSITET 

Professor, Ph.D. Dorthe Staunæs 

Institut for Læring 

 

KØBENHAVNS UNIVERSITET  

Adjunkt Maja Bissenbakker Frederiksen 

Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab 

 

Lektor Birgit Petersson 

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Enhed 

for Medicinsk Kvinde og Kønsforskning 

 

 

 

 

 

 

 

KVINFO 

Direktør Elisabeth Møller Jensen 

Center for information om kvinde- og 

kønsforskning 

 

FORENINGEN FOR KØNSFORSKNING 

Beate Sløk-Andersen 

Foreningen for Kønsforskning i Danmark 

 

KOORDINATIONEN FOR KØNSFORSKNING, 

KØBENHAVNS UNIVERSITET 

Lektor, Ph.D. Hilda Rømer Christensen  

Koordinationen for Kønsforskning, 

Sociologisk Institut 
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BILAG 7 Nationale kønsforskningscentre og miljøer 
 

KØBENHAVN 

 

Københavns Universitet:  

 Koordinationen for Kønsforskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

 Center for Kønsforskning, Det Humanistiske Fakultet 

 Institut for Idræt, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet  

 Enhed for Medicinsk Kvinde og Kønsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  

 Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet   

 Nordisk Institut for Asien Forskning, Det Humanistiske Fakultet  

 Det Juridiske Fakultet 

 Institut for Human Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 

 Det Teologiske Fakultet  

 

Kvinfo, www.kvinfo.dk  

 

Kvinderådet, www.kvinderaad.dk 

 

ROSKILDE 

 

Roskilde Universitetscenter: 

 Center for Køn, Magt og Mangfoldighed 

 NeMM - Netværk for forskning om mænd  og maskuliniteter 

 

ODENSE 

Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier  

 

ÅRHUS 

Kvindemuseet i Danmark, www.kvindemuseet.dk   

Kvindehistorisk samling, Statsbiblioteket, Århus  

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet  

 

AALBORG  

FREIA, Center for Kønsforskning i Aalborg, Aalborg Universitet 
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BILAG 8 Oversigt Kvinder, Køn & Forskning 2010-2012
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Kvinder, Køn & Forskning nr. 1 2010 

Åbent nummer 

”Noget af det f rste, der sl r  n, er den  d redte  r g af re se- og 

 e  gelsesmetaforer –  enyttet som tankefig rer til at gri e   de 

fysiske og mentale re ser og  e  gelser”.  

 

 

 

 

 

 

Kvinder, Køn & Forskning nr. 2-3 2010 

Intersectionalities at work: Concepts and Cases 

 

”This do  le iss e presents new theoretical perspecti es and 

discusses research questions, concepts and cases that put 

intersectionality at work”. 

 

 

 

 

 

 

Kvinder, Køn & Forskning nr. 4 2010 

Arbejdsmarked og ligeløn 

 

”Vi har i dette teman mmer af K inder, K n & Forskning  r gt 

  nkommissionen som anledning til at s tte fok s p  en r kke 

forhold, der  edr rer k inders og m nds forskellige  ilk r p  

ar e dsmarkedet”. 
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Kvinder, Køn & Forskning nr. 1 2011 

Gender and Development +15 - from policy to practice 

 

“O er the last decades, many scholars ha e tried to depict the 

gender perspecti e within de elopment and foreign aid policies (…). 

This special issue critically reviews the current gender and 

development strategies – partic larly gender mainstreaming”.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvinder, Køn & Forskning nr. 2 2011 

Åbent nummer 

”Bidragyderne fok serer i h   grad p , h ordan  i kan ned ryde 

for dindtagede holdninger om, h ordan k n  foreg r’ i  anmark. 

De strukturer i det danske samfund, som vi til daglig ikke lægger 

mærke til, er til debat: CPR-nummeret, sproget, mainstreaming og 

hvordan vi grundlæggende opfatter k n og seks alitet”. 

 

 

 

 

 

 

Kvinder, Køn & Forskning nr. 3-4 2011 

Trans* 

”Transst dier  dg r en   sentlig del af k nsforskningen, dels fordi 

der bedrives kritisk teoretisk tænkning om køn, dels fordi selve 

identitetskategorien transkønnet historisk, teoretisk og socialt 

udgør en grænsefigur, der anskueliggør naturligggjorte antagelser 

om og sanktioneringer af k n”. 
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Kvinder, Køn & Forskning, nr. 1-2 2012 

Feminist Materialisms 

”This  ol me is a tri  te to a new way of thinking a o t materiality, 

and represents a feminist  oice in the  material t rn’ that appears 

to  e taking place in the social and h man sciences”. 

  

 

 

 

 

 

 

Kvinder, Køn & Forskning nr. 3 2012 

Jubilæumsnummer 

” (…)  -  rs-jubilæet for Kvinder, Køn & Forskning er naturligvis 

frem for alt en gl delig anledning til at fe re k nsforskningsmil  et i 

 anmark – og til at se   de til age p  de foreg ende  rtier og  d 

mod fremtidige horisonter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinder, Køn & Forskning nr. 4 2012 

Åbent nummer 

” ette n mmer  yder p  tre  idt forskellige forskningsartikler: om 

ligel n og familiear e dsli spro lematikker  moderska  i 

    ’ernes  elf rdskommission  og ligestillingsforst elser  landt 

etniske minoritetsk inder”.  

 

 


