ÅPENT JUBILEUMSSEMINAR
KvinnForsk 10 år
6. mai kl.12.00 – 16.00
Sted: Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad, H-337
KvinnForsk ble startet 6. mai 2009 med startstøtte fra Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIFkomiteen). Bakgrunnen for nettverket var et ønske om å øke kvinneandelen av første- og
toppkompetente ved avdelingen. En slik økning vil bedre speile kjønnsfordelingen blant tjenesteutøverne
i helse- og omsorgssektoren, samt blant studenter og ansatte ved avdelingen. Nettverkets fokus er nå på
forskeropplæring og utveksling av erfaringer om veien til første- og toppkompetansenivå for kvinner.
Målet er å øke kvinneandelen med toppkompetanse, beholde kvinnelige forskere ved egen institusjon,
samt å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere kvinnelige forskere.

Program:
12.00

Velkommen v/Vigdis Abrahamsen Grøndahl, professor og leder av KvinnForsk

12.05 – 13.30 Hva er kjønnsperspektiver i forskning?
Likestilling og kjønnsbalanse i forskning er etter hvert godt kjent. Men hva innebærer
egentlig kjønnsperspektiver i forskningens innhold? Hva skiller kjønnsperspektiv fra
kvinneperspektiv? Innlederen vil avmystifisere hva kjønnsperspektiver i forskning kan
innebære ved å vise fram illustrerende eksempler fra forskjellige kunnskapsområder v/
Trine Rogg Korsvik, seniorrådgiver i Kilden kjønnsforskning.no
13.45 – 15.45 «At se frem ved at se tilbage». Tanker og reflektioner fra et kvindeliv til andre
levende kvinder v/ Eva Skærbæk, Professor emerita dr. theol.
15.45 – 16.00 Siste nytt fra KvinnForsk v/Vigdis A. Grøndahl
Om foredragsholderne:

Foto: Ellen
Engelstad

Trine Rogg Korsvik er Phd i historie og seniorrådgiver på Kilden kjønnsforskning.no, som er et
nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning tilknyttet
Norges Forskningsråd (http://kjonnsforskning.no/nb). Trine har skrevet håndboka Hva er
kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder.
http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/hva_er_kjonnsperspektiver_i_forskning_rogg_ko
rsvik.pdf
Eva Skærbæk er Cand. Theol. fra Århus Universitet 1970, dr. theol fra Universitetet i Oslo
2001. Siden 2015 bosiddende midt i København, en drøm som hun har haft siden hun var
barn. Herfra varetager hun fortsat en del arbejdsopgaver i Norge, flere bestyrelsesposter og
netværk i Danmark, venner i ind- og udland, og glæder sig over det store kultur og musikkliv i
København, men først og fremmest over nærheden til to voksne børn og fem børnebørn.
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Påmelding pr email til: vigdis.a.grondahl@hiof.no innen 30. april p.g.a. enkel bevertning,

