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Årsrapporten ændrer fra i år form, idet der henvises til de ansattes hjemmesider, hvor aktiviteter og
publikationer er angivet. Året fortalt ser på, hvad der er sket i årets løb og fremhæver særlige begivenheder
og særlige centeraktiviteter.

Nyt forskningsprojekt.
Forskningsprojekt: Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA)
Mons Bissenbakker har modtaget en bevilling på 6.1000.247 kr. fra FKK.
Deltagere er Lektor Mons Bissenbakker (forskningsleder), professor Lene Myong, Institutt for medie-,
kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger (seniorforsker), post.doc. Asta Smedegaard, ph.d.stipendiat: Sofie Jeholm.

Projektbeskrivelse:
Den pågående europæiske migrationskrise tydeliggør det presserende behov for at udvikle nye forståelser af
migrationsregulerende praksisser. Begrebet ”tilknytning” udgør sådan en praksis. I en dansk kontekst er
”tilknytning” de seneste 15 år således blevet et stadigt væsentligere styringsværktøj i forhold til det, som
populært kaldes ”kærlighedsmigration” (f.eks. familiesammenføring, transnational adoption og
transnationale ægteskaber). Gennem undersøgelser af folketingsdebatter, familiesammenføringssager,
medierepræsentationer af kærlighedsmigration og (populær)videnskabelige fremstillinger af
tilknytningsforstyrrelse undersøger det tværdisciplinære forskningsprojekt LOVA, hvordan og med hvilke
effekter tilknytningsbegrebet regulerer kærlighedsmigration. Hvad er forbindelsen mellem det juridiske
tilknytningskrav ved familiesammenføring og det øgede psykologiske fokus på tilknytningsforstyrrelser
inden for adoptionsfeltet i de seneste år? Og hvad indebærer det, at tilknytning øjensynligt er blevet den
skala, ud fra hvilken man vurderer forskellige migranters integrationspotentiale? LOVA sigter på at etablere
vidensudveksling med interesseorganisationer og offentlige myndigheder i migrationsfeltet og har til hensigt
at fremme og kvalificere den politisk-demokratiske bevidsthed om, hvordan og med hvilke implikationer
begrebet tilknytning fungerer som migrationspolitisk værktøj – og dermed som tanke- og magtform i det
danske samfund i dag.
Se mere på: http://koensforskning.ku.dk/aktuellenyheder/fkk-bevilling-til-loving-attachment-regulatingdanish-love-migration-lova

Særlige arrangementer:
Centret har afholdt en række arrangementer:

15. april: Regulating gender in Denmark: Some preliminary findings med Chris Dietz, doctoral
researcher, University of Leeds (UK)
Se mere http://inss.ku.dk/english/calendar/regulating-gender-in-denmark/

20. april: Den første kvindelige lektor på Frue Plads var en svensker. Festsymposium i anledning af 100
året for, at Valfrid Palmgren Munch-Petersen begyndte at virke på Københavns Universitet.
Oplægsholdere var John E. Andersen, Pelle Oliver Larsen, Marianne Alenius, Inge Lise Pedersen. Gunvor
Skytte, Pil Dahlerup, Anne Løkke, Jens Hjorth og Bente Rosenbeck.
Se mere http://inss.ku.dk/kalendera/den-foerste-kvindelige-lektor-paa-frue-plads-var-en-svensker/

Ny bog om Valfrid Palmgren Munch-Petersen

25. november: Hvad kan kønsstudier bruges til? Kom og mød nogle af Centerets tidligere studerende
og hør hvordan de benytter køn i deres arbejde med at skrive afhandlinger, bøger, artikler.
Oplægsholdere var Inger Lyngdrup Nørgård, Anna Sofie Bach, Pernille Ipsen og Ditte Campion.
Se mere her http://inss.ku.dk/kalendera/center-for-koensforskning-inviterer-til-seminar/

Oplægsholderne og arrangøren

Undervisning på Center for Kønsstudier.
Center på Kønsforskning udbyder en tilvalgsuddannelse i Kønsstudier. Man kan læse hele tilvalget på
kønsstudier eller tage et enkelt fag.
Der er også mulighed for at læse kandidatfag på kønsstudier. Normalt udbydes et kandidatkursus, men alle
vores tilvalgskurser kan 'opgraderes' til kandidatniveau.
Læs mere om uddannelsen på Kønsstudier, se mere i fagets studieordninger og i folderen om uddannelsen.Se
mere her:

Desuden yders der vejledning i forhold til BA-projekter og specialer på især dansk ligesom der deltages i
generelle kurser.
http://koensstudier.ku.dk/
http://koensforskning.ku.dk/undervisning/Koennsstudiers_folder_-_2015-16_-til_hjemmesiden.pdf/

STÅ-produktionen på Centret har ligget på ca. 25 i de senere år. 2015-2016 lå den på 31,5 STÅ.
Der er mange ”gæster”, som det hedder inden for studiestatistikken. Center for kønsstudier er det eneste sted
i Danmark, som tilbyder BA-tilvalg og KA-tilvalg i kønsstudier og det tiltrækker mange studerende udefra
(14,25 STÅ.De studerende kommer fortrinsvist fra: 1) Andre institutter på Humanistisk Fakultet, 2) andre
uddannelser på KU, 3) andre universiteter (RUC og Malmø Universitet).

Gender certificate på KU
Centret deltager i Gender Certificate-ordningen, som er et tilbud til alle studerende på KU om at kvalificere
sig inden for køns- og kropsrelaterede emner både inden for og på tværs af fakulteter. Ordningen trådte i

kraft i starten af efterårssemestret 2014. 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.
Gender certificate har et særligt aftagerpanel.

Prisopgaver:
Prisopgaven for 2017 lyder:
”Kærlighed i et køns- og affektperspektiv. Hvordan kan nyere teorier om kærlighed bidrage til
kønsforskningsmæssige diskussioner? Besvarelsen kan bestå i analyse af selvvalgt materiale såvel som af
teoretiske diskussioner”.
Udskrevet ved årsfesten den 18. november 2016. Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde
senest: mandag den 15. januar 2018 kl. 12.00.

Ansatte
Mons Bissenbakker er lektor og leder af Center for kønsforskning samt fagkoordinator for kønsstudier.
Aktiviteter.
Publikationer
Forskningsleder på projektet Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA) som
påbegyndes 1.3.2017 (se ovenfor).

Bente Rosenbeck er professor
Aktiviteter.
Publikationer.
Bente Rosenbeck har afleveret en artikel ”Liberalisation of Divorce. No-fault divorce in Denmark and the
Nordic Countries in the early 20th century”. Artiklen udkommer i Scandinavian Journal of History. Er
desuden ved at færdiggøre en artikel med titlen ”Fra hermafrodit til interkøn. Færre knive og hormoner”.
Bente Rosenbeck påtænker at afholde yderligere et symposium/seminar om de kvindelige akademikere på
KU.

Sofie Jeholm er ph.d.-stipendiat.

Sofie Jeholm indtrådte i et ph.d.-stipendium 1.3.2017 under projektet LOVA. Projektet titel er: The Function
of Attachment in Cases of Family Reunification. Vejleder: Mons Bissenbakker; bi-vejleder: Stine Jørgensen,
Dean of Education, Faculty of Law (UCPH).

Vibeke Pedersen er ekstern lektor emerita.
Aktiviteter
Publikationer
Vibeke Pedersen har afleveret et større manus: Tøsefiktion: Chicklit, chickflick og tøse-tv: Den
postfeministiske bølge i populærkulturen

En af vores tidligere studerende Line Henriksen har forsvaret sin afhandling: In the Campany of Ghosts.
Hauntology, Ethic, Digital Monsters. Lindkøping Studies in Arts and science. Dissertation No.668. Line er
ekstern lektor ved centret i foråret 2017.

Læs mere om Center for Kønsforskning på koensforskning.ku
På Facebook: Facebook.com/centerforkoensforskning

