
 

   
  

 
 

 

 
            

             
           

             
                 

        
 

             
                

             
           

            
              

             
 
 

         
             

               
                  

          
 
 

       
               

               
          

            
      

TILVALG I KØN, 
SEKSUALITET OG 

FORSKELLIGHED 

Køn, Seksualitet og Forskellighed udbydes som BA-og KA-tilvalgsfag på KU. Tilvalget tager 
udgangspunkt i begreberne køn og seksualitet, men på mange måder beskæftiger studiet sig 
bredt med forskellighed som fænomen, udfordring og ressource. Vi undersøger identitet, 
normer og magtforhold som fx køn, seksualitet, race, etnicitet, nationalitet, klasse og handikap 
ud fra en bred vifte af empiri. Det kan fx være nye medier, litteratur, film & populærkultur, 
historiske kilder, aktuelle samfundsdebatter og meget andet. 

På studiet får du indsigt i køns- og seksualitetsforskningens historie, teorier, metoder og 
praksisser. Kurserne er tværfagligt anlagt, og derfor vil du opleve at få redskaber til at arbejde 
med køn og forskellighed som synsvinkel og problemfelt inden for en række forskellige fag-
områder. Forskningsfeltets interdisciplinære natur giver dig mulighed for at implementere et 
køns-, seksualitets- og forskellighedsperspektiv på din hovedfaglighed. Et af de vigtigste mål 
med tilvalget er at give dig lejlighed til at reflektere over, hvordan fagets synsvinkler 
informerer den viden, du allerede har fra dit hovedfag – og vice versa. 

HVEM KAN TAGE TILVALG I KØN, SEKSUALITET OG FORSKELLIGHED? 
Det kræver ingen særlige forudsætninger at tage tilvalgets kurser. Tilvalget kan tages af 
studerende fra alle studieretninger og fakulteter ved KU. Du kan tage hele tilvalget eller dele 
af det i form af enkeltstående kurser. Alle vores kurser kan både tages på BA- og KA-niveau og 
læses på blandede hold bestående af studerende fra begge niveauer. 

AT LÆSE KØN, SEKSUALITET OG FORSKELLIGHED 

Undervisning på centeret er præget af et højt niveau af aktivitet med øvelser og diskussioner 
på baggrund af faglige oplæg. Vi prøver kræfter med lige dele abstrakt teori og konkret 
analysepraksis. Gennem analyser, mundtlig og skriftlig formidling, historiske læsninger og 
brede perspektiveringer lærer du at arbejde med køn, seksualitet og forskellighed som 
perspektiv og problemfelt i mange sammenhænge. 



   
 

     
           

          
           

               
                

               
               
               

            
             

            
             

               
            

          
        

        
 

            
 

          
           

            
           

              
              

        
             

           
             

          
             

  
           

                
        

              
         

        
            

           
             

            
      

        

KURSER EFTERÅR 

KØNSFORSKNINGENS TEORI OG PRAKSIS 
Kurset introducerer væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi 
ser på centrale kønsforskningsmæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns-
forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet 
feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har, eller noget, man 
gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det 
specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Hvilken rolle spiller 
kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Hvilken betydning har op-
fattelser af køn for opfattelser af andre sociale fænomener som omsorg og vold? Kan køn 
overhovedet undersøges isoleret, eller interagerer det per definition med klasse, race og 
seksualitet? Hvad har kvinders stilling i samfundet historisk set været, og hvilken indflydelse 
har kvindekampen haft på moderne ligestillingsbegreber? Hvad er ligestilling, og skal vi 
overhovedet have det? Disse spørgsmål forsøge kurset i Kønsforskningens teori og praksis at 
besvare, ved at undersøge begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i den sociale, 
kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter. Kurset introducerer til 
en række af kønsforskningens teorier og retninger herunder: Psykoanalyse, biologi, masku-
linitetsforskning, postkolonial feminisme, queer teori, forskelsfeminisme, intersektionalitet og 
trans*-teori. Kurset består af konfrontationstimer, seminarer og øvelser. 

Kurset udbydes som BA-tilvalg, men kan opgraderes til KA-tilvalg. Omfang: 15 ETCS. 

FRA QUEER TIL CRIP – KØN, SEKSUALITET OG FORSKELLIGHED 
Dette kursus tager udgangspunkt i nyere køns- og seksualitetsteoriers diskussioner af, 
hvordan køn, seksualitet og forskellighed forstås i det moderne samfund. Udgangspunktet er 
den foucautianske og queerteoretiske forståelse af seksualitet som en magtpolitisk, normativ 
konstruktion – men kurset vil især dreje sig om, hvordan en række minoritetspositioner har 
udfordret queer teori, som er blevet kritiseret for at indeholde sine egne blindheder og 
normativiteter. Kurset former sig over følgende 4 temaer: 

1) Seksualitetens historie og queer teori: Har mennesker altid haft en seksualitet eller 
er seksualiteten et moderne påfund? Hvad er heteronormativitet? Hvad er queer? 

2) Homonormativiet og homonationalisme: Hvad der sker, når det queer fra at være 
det ekskluderede selv bliver en udgrænsende norm? Hvilken betydning har racialise-
ring, og hvem er de nye queers? Hvilke transkønnede perspektiver kan lægges på 
queer teori? 

3) Handicapstudier og crip teori: Kropsnormer og abelisme. Hvilken krop forudsættes 
som den ideelle i feminisme og queer teori? Er nogle kroppe i sig selv handicappede – 
eller er det snarere samfundet, som er ’handicappende’? 

4) Følelserne og fremtiden: Affektstudier giver et kritisk blik på følelser som glæde og 
kærlighed og argumenterer for vigtigheden af glædesdrab. Furturismekritikken sætter 
kursets foreløbige punktum ved simpelthen at aflyse fremtiden! 

Der kan desuden forekomme seminarer om relevante temaer. Tidligere seminarer har fx 
omhandlet: Den tykke krop som modstandsform, trans-aktivisme, samt om adoptions- og 
migrationspolitik. Vi skal bl.a. læse tekster af: Michel Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick, 
Lisa Duggan, Susan Stryker, Rosemary Garland Thomson, Robert McRuer, Eli Clare, Jasbir 
Puar, Sara Ahmed og Lee Edelman. 

Kurset udbydes kun som KA-tilvalg. Omfang: 15 ETCS. 



   
 

  
             

              
              

            
            

             
              

             
            

                 
               

              
            
            

             
              

             
            

  
 

         
 
 

    
           

              
            

             
           

            
             

          
           

             
           

            
              

            
             

             
            

               
           

        
 

         
 
 

KURSER FORÅR 

FØLELSERNES POLITIK 
Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig 
politik. Sammenblandingen af politik og følelser benævnes ofte som en uheldig brug af patos 
eller som følelsesmanipulation. Ikke desto mindre kan det politiske felt og den saglige debat 
måske bedst forstås, hvis de betragtes som grundlæggende sammenvævede med følelser, eller 
som steder hvor bestemte typer af politiske og samfundsmæssige følelser konstitueres og 
opretholdes. På kurset undersøger vi en række eksempler på, hvordan følelser som skam, 
kærlighed, glæde, frygt og sorg kommer til syne i konkrete politiske felter, sociale praksisser 
og populærkultur. Hensigten er ikke at afsløre ’følelsernes skjulte spil’, men snarere at 
undersøge, hvordan følelser fremtræder og konstrueres i en social kontekst. Et spørgsmål, 
som vi vil forfølge gennem hele kurset, er således, hvad følelser gør ved en given kontekst – 
dvs. hvordan de performativt handler. Gennem dette vil vi få lejlighed til at belyse relationen 
mellem affekt og en række andre fænomener. Hvad er fx relationen mellem skam og 
seksualitet? Mellem had og racialisering? Mellem stolthed og nationen? Mellem kærlighed og 
integration? Mellem tilknytning og grænser? Mellem terror og sorg? Mellem intensitet og 
fodbold? Og hvad er affekternes potentialer og farer? Kurset tager udgangspunkt i ’den 
affektive vending’ i feltet mellem kønsstudier, queer teori og dekoloniale studier. Vi skal bl.a. 
læse tekster af: Sara Ahmed, Eve Sedgwick, Ann Cvetkovich, Brian Massumi, Elsbeth Probyn, 
Lauren Berlant, Clare Hemmings, Judith Butler, Douglas Crimp, Silvan Tomkins og Jack 
Halberstam. 

Kurset udbydes som BA- og KA-tilvalg. Omfang: 15 ETCS 

Postkolonialisme, køn og identitet 
Kurset tager udgangspunkt i den postkoloniale/dekoloniale tradition, og måden hvorpå denne 
har påvirket kønsstudier og formet grundlæggende dele af feministisk tænkning. Vi skal se på, 
hvilke kritikker postkoloniale tænkere har rettet mod den traditionelle feminisme, og hvilke 
nye perspektiver og tænkemåde sådanne kritiker har betydet. Kurset sigter på at præsentere 
nedslagspunkter i feministisk postkolonial tænkning og at vise deres påvirkningshistorie for 
køns- og queerforskningen. Især skal vi undersøge, hvordan sociale kategorier som køn, 
etnicitet, race, klasse og seksualitet kobles til hinanden gennem begreber som fx tripple 
oppression, intersektionalitet eller assemblage. Kursets tematiske spørgsmål vil bl.a. være: 
Hvordan kan man metodisk-analytisk koble køn og racialisering til hinanden? Hvilken 
betydning har den danske koloniale historie for den måde hvorpå, etniske og racialiserede 
undertrykkelsesmekanismer diskuteres i Danmark dag? Hvad er de mulige relationer mellem 
kønnede og seksuelle ligestillingspolitikker og vestlig kolonialistisk praksis? Udgør ”race” et i 
sig selv racistisk begreb, eller er det netop den ”raciale stilhed”, som betinger racialiserede 
hierarkier? Hvad indebærer det, når postkoloniale kønsforskere i stigende grad sætter fokus 
på hvidhed som kategori? Hvilke forskelle ”gør en forskel”? Med udgangspunkt i konkrete 
analyser på udvalgt materiale skal vi se på, hvad postkoloniale feministiske begreber kan 
bidrage med i analyser af forskellige kulturprodukter som fx reklamer, film, litteratur, 
politiske diskurser og meget andet. Vi skal bl.a. læse: Angela Davis, bell hooks, Franz Fanon, 
Edward Said, Gayatry Spivak, Kimberly Crainshaw, Fatima El-Tayeb, Achille Mbembe, Anne 
McClintock, Sara Ahmed, Jaspir Puar og Alexaner Weheliye. 

Kurset udbydes som BA- og KA-tilvalg. Omfang: 15 ETCS 



HVAD KAN JEG BLIVE? 

På tilvalget i Køn, Seksualitet og Forskellighed opøver du kompetencer i at arbejdet med 
forskellighed i mange sammenhænge. Viden om Køn, Seksualitet og Forskellighed er fx 
relevant inden for inklusions- og ligestillingsområdet i kommuner og private virksomheder, 
ligesom mange arbejder med baggrund i området inden for reklame, kommunikation og PR 
eller inden for forlags- eller dagbladsbranchen. Hertil kommer, at viden om køn, seksualitet og 
forskellighed udgør en uomgængelig ressource i forbindelse med mange former for HR-
management, mangfoldighedsledelse, NGOarbejde og konsulentvirksomhed. 

 
 
 

     
 

              
            

           
             

              
           
     

 
 
 
 
 

    
               

               
               

             
      

 
 
 
 

 

     
 

      

 
      

 
 
 
 

 
 

GENDER CERTIFICATE PÅ KU 
Gender Certificate-ordningen er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig 
inden for køns- og kropsrelaterede emner både inden for og på tværs af fakulteter: Den 
studerende opnår et Gender Certificate ved at tage kurser svarende til 30 ECTS. Alle kurser, 
som udbydes på Center for kønsforskning er automatisk med i Gender Certificate-ordningen, Læs 
mere om Gender Certificate her: http://koensforskning.soc.ku.dk/gendercertificate/ 

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE: 
CENTER FOR KØN, SEKSUALITET OG FORSKELLIGHED: 

KOENSFORSKNING.KU.DK 

SE VORES ARRANGEMENTER PÅ CENTERETS FACEBOOKSIDE: 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CENTERFORKOENSFORSKNING 

http://koensforskning.soc.ku.dk/gendercertificate

