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Opslag til stilling som videnskabelig assistent med mulighed og forventning om at ansøge et 

ph.d. stipendiat.  

 

Sport og Doping – et spørgsmål om køn og samfund 

 

Opslag om ansøgninger til en stilling for tre år (01.01.2009 til 31.12.2011). Stillingen er tilknyttet 

projektet ” Sport og Doping – et spørgsmål om køn og samfund”.  

 

Jobbeskrivelse:  

Stillingen er finansieret af Programkomitéen for Fødevarer og Sundhed. Den udvalgte ansøger vil 

blive ansat ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Den ansatte vil udføre sit arbejde i 

tilknytning til projektet ”Sport og Doping – et spørgsmål om køn og samfund” og han/hun vil blive 

integreret i en forskningsgruppe som består af projektlederen, 3 ph.d.-stipendiater og en 1-årig 

videnskabelig assistent. Forskningsgruppen vil dele viden og resultater, der er relevant for emnet. 

Yderligere er projektet integreret i et internationalt netværk og de ph.d.-studerende forventes at 

præsentere deres resultater ved relevante internationale begivenheder.  

 

Projektet: 

Det overordnede formål med projektet er at undersøge og forstå årsager og baggrunde til og 

erfaringer, holdninger og vurderinger af kroppen og fremtoningsændrende metoder, herunder legale 

og illegale stoffer, blandt brugere af ikke-profit baserede fitness centre. En kvantitativ survey skal 

bringe et overblik over holdninger og praksisser blandt individer, der træner i fitness centre. Hertil 

skal cirka 30 semi-strukturerede ansigt-til-ansigt interviews med kvindelige og mandlige fitness 

brugere udføres.  

Projektet baseres blandt mange teorier på socialkonstruktivistiske tilgange til krop og køn. 

Derudover vil forskningsgruppens medlemmer også få mulighed for at udvikle deres egne teoretiske 

begrebsrammer med reference til fremtoningsændrende metoder i fitness centre.  

 

Kvalifikationer: 

Den ansatte forventes at have en relevant kandidatgrad, et generelt kendskab til samfundsvidenskab 

og indsigt i idrættens udvikling og struktur i Danmark, samt have erfaring med kvalitative og 

kvantitative metoder (herunder SPSS).  

 

Ansættelse og løn: 

Ansættelse og løn iht. overenskomsten mellem Finansministeriet og AC om akademikere i staten.  

 

Du kan få yderligere oplysninger:  

- om projektet fra Professor Gertrud Pfister: gpfister@ifi.ku.dk 

- om formaliteter fra Christina Christensen: cchristensen@ifi.ku.dk 

 

En ansøgning på enten dansk eller engelsk skal indeholde: Eksamensbevis, publikationer, 

Curriculum Vitae, en kort beskrivelse af ideer om projektet baseret på ovenstående oplysninger, og 

andet materiale samt en liste over indleveret materiale. 

 

Projekter forventes at starte den 1. januar 2009 eller snarest muligt herefter.  
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Ansøgningen sendes til nedenstående adresse i 4 eksemplarer og skal være instituttet i hænde 

senest d. 1. December 2008. 

Vi accepterer ikke elektroniske ansøgninger.  

 

 

Institut for Idræt 

Københavns Universitet 

Nørre Allé 51 

2200 København N 

Att. Christina Christensen 

   

 

 

    


