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Center for Kønsforsknings årsrapport 2013
Centeret har i år kunnet fejre tildelingen af prisopgaveguld til en tidligere
studerende ved centeret samt at den fornemme Kraka-pris tilfaldt centerets Ph.d.-stipendiat.

Centerets ansatte og faste funktioner

Prisopgave

Centret har to ansatte. Professor Bente Rosenbeck er centrets leder og desuden Viceinstitutleder for INSS. Bente deltager i ledelsesmøder,
SU- og FU-møder og er koordinator for bibliotek
og studiemiljø og MUS-ansvarlig for post.doc.ere, og videnskabelige assistenter. Hun er leder
af gruppen Informationssøgningskompetencer
under Den gode uddannelse, som lige har afsluttet sit arbejde. Hun er med i Koordinationen
for Kønsforsknings tværfakultære styregruppe.
Tidligere adjunkt ved centeret, Mons Bissenbakker blev i april ansat som lektor i kønsforskning ved INSS. Mons er fagkoordinator for
kønsstudier, repræsentant i Det landsdækkende
koordinationsudvalg for Kønsforskning i Danmark og desuden medlem af den tværuniversitære forskningsgruppe Forskere i affekt.

Cand.mag. Maja Brandt Andreasen modtog
universitetets guldmedalje for specialet ”Gender,
Sexuality and Shame – an affect theoretical
analysis of shame discourse and satirical strategies of reappropriation”. Specialet blev indlevet
som besvarelse på centerets prisopgaveformulering, der blev udskrevet i 2011.

Gæsteforskere
Centeret har i år haft glæde af besøg fra gæsteforsker Marie-Louise Holm, som er ph.d.studerende ved Tema Genus, Linköpings universitet. Marie-Louise var på et 6-ugers gæsteforskerophold i september og oktober 2013 for
at indsamle historisk kildemateriale og arbejde
på en artikel i forbindelse med sit ph.d.-projekt.
Marie-Louise Holms historiske og filosofiske
projekt stiller spørgsmålet, hvilken betydning
modifikationer af kønnede kroppe har i relation
til begrebsliggørelser og mening såvel som
materialiseringer og materialitet.

Årets arrangementer
Den 13. marts tildeltes Michael Nebeling Petersen Ph.d.-graden for sin sin
afhandling ”Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den
homoseksuelle figur”.
Bedømmelsesudvalget bestod af:
• Prof. Anu Koivunen (Stockholms Universitet),
• Lektor Anne Scott Sørensen (Syddansk Universitet)
• Lektor Marie Maegaard (forkvinde,
Københavns Universitet).

Center for kønsforskning udskriver hvert år en
prisopgave. Prisopgaven for 2014 lyder:
Der ønskes en analyse af historiske eller aktuelle politiske debatter i et kønsperspektiv. På
hvilke måder kan det politiske felt forstås som
kønnet? Besvarelsen kan være af teoretisk
såvel som analytisk/empirisk art.
Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde senest torsdag den 15.1. 2015
klokken 12.00. Læs mere om prisopgaver her:
http://koensforskning.ku.dk/prisopgave/
og her: http://www.ku.dk/prisopgaver/

6. november havde centeret planlagt at
afholde seminaret: Grænseløse køn:
Kønsoverskridelser – kønsgrænser
med foredragsholdere Tyge Krogh, Marie-Louise Holm og Bente Rosenbeck.
Grundet Fremdriftsreformen, som medførte en studenterblokade, kunne seminaret desværre ikke gennemføres. Vi
påregner dog i stedet at afholde det i
efteråret 2014 i stedet:
http://universitetsavisen.dk/politik/vredehumanister-blokerer-kua

Foredrag, konferencedeltagelse, formidling
og forskningspriser i 2013
Centerets ansatte har som vanligt deltaget i en række konferencer
og forskningsformidlende begivenheder

Foredrag, konferencer og
forskningsformidling
Mons Bissenbakker:
• ”At least not in Denmark. Shame as a national
orientation device in Danish debates on migration” forskningspræsentation ved Nordic Summer
University, Study Circle 8 : Exploring Affect:
Shame. Københavns Universitet jan 2013.

Bente Rosenbeck:
• Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd,
marts, København
• Fra aktivisme til akademia. Refleksioner over
kvindehistorie og kvindebevægelse. Foredrag.
Forårsseminar i Öresundsnetværket för genushistorie afholdt i København.

• ”The non-autonomy of affect”, forskningspræsentation ved Foredrag og Workshop med
Proff. Claire Hemmings og Proff. Dorthe Staunæs ved Årskonferencen for kønsforskning

• Democratization of the Private Sphere and the
Politics of Reproduction. Foredrag. Ida Blom
conference: Gendered citizenship. 14-15 oktober I Bergen

• Medarrangør af workshoppen “The Affective
Somatechnics of Necro- and Biopower” (Chair:
Michael Nebeling).
Forskningspræsentationer:
- Michael Nebeling: To change in order to maintain - reconfigurations of the homosexual in
Denmark,
- Lene Myong og Mons Bissenbakker: Missing
Links of Attachment: Love and Disorder in
Danish Debates on Transnational Adoption
Sted: Linköping Universitet: Somatechnics
International Conference: Missing Links: The
Somatechnics of Decolonisation. Jun. 17 2013 Jun. 17 2013.

• The second Sex in Academia. Foredrag. The
Gender Gap in Higher Education. Seminar
Women in Science at BIO. Department of biology. Københavns Universitet.

Forskningspriser
KRAKA-Prisen
Den ærefulde forskningspris KRAKA-prisen
tildeltes i år i fællesskab Michael Nebeling
Petersen (KU, Center for kønsforskning) og
Tobias Raun (RUC, Interkulturelle studier) for
afhandlingerne Out Online (Raun) Somewhere,
Over the Rainbow (Nebeling Petersen). I indstilling hedder det bl.a.:
”En markant fællesnævner for de to afhandlinger er en række affektteoretiske greb, som
lokker læsninger af alternative sammenhænge
og logikker frem, samtidig med, at de forpligter
sig på at diskutere materialets politiske og
etiske perspektiver i et kønsforskningslys.”

• Mindeseminar for Agnete Weis Bentzon, RUC
• Gleich-Geschlechtliche Erfahrungs-welten.
Magnus Hirchfeld kongres. Berlin 28.-30.11

Se indstillingen og modtagernes takketaler her:
http://koensforskning.dk/kraka-prisen/krakaprisens-modtagere/2013-michael-nebelingpetersen-og-tobias-raun/

• Planlægning af konference: Grænseløse køn:
Kønsoverskridelser – kønsgrænser.
• Forskningsformidling: Konsulent på DR program om husmødre
.

Læs mere om Center for Kønsforskning på
koensforskning.ku.dk
og læs mere om undervisningen i kønsstudier på
koensstudier.ku.dk
Følg også vores arbejde, arrangementer og
anbefalinger på vores Facebookside:
facebook.com/centerforkoensforskning

Undervisning på Center for Kønsstudier

Særligt studerede emner:

Center for Kønsforskning varetager undervisningen på Kønsstudier,
som hvert år udbyder grundkurser i kønsforskning. Hertil kommer særlige studerede emner, hvor nye og klassiske temaer bringes i spil med
kønsforskningens teorier og praksisser.

Centeret har i 2013 udbudt fire forskellige kurser. Hertil kommer vejleding af BA-projekter og
specialer inden for kønsforskningens område.

Foråret 2013
I foråret 2013 udbød centeret to kurser, hhv.
Følelsernes Politik: Skammens Strategier i
Aktivisme, Kulturprodukter og politisk debat
samt det helt nye kursus Postkolonialisme, køn
og identitet. Begge kurser blev afholdt af Mons
Bissenbakker og var på 15 ETCS. I alt 79 studerende gik til eksamen på kurserne.
Efteråret 2013
I efteråret 2013 udbød centeret som vanligt
grundkurset Kønsforskningens teori og praksis
på 15 ETCS. Godt 50 studerende fulgte kurset,
som i år bl.a. bød på filmfremvisning og gæsteforelæsning ved Kathrine Harrison (SDU) Undervisere: Mons Bissenbakker med bidrag fra
Bente Rosenbeck. 41 studerende gik til eksamen.
Desuden kunne studerende følge kurset: Cyborgs, gudetriks og feministisk kvantemekanik
som et selvstuderet emne (se mere th. på
siden). 6 studerende tog eksamen.

Specialer og BA-projekter
Der er i løbet af 2013 blevet vejledt et speciale
og 3 BA-projekter fra faget dansk med kønsforsknigstema. Disse havde titlerne:
• Køn i eventyr og receptioner i moderne medier. En kønskritisk læsning af udvalgte
eventyr samt af tv-serien Once upon a times moderne fortolkning af samme.
• Mennesket i moren – En kønsteoretisk læsning af ”Du som er i himlen”.
• En postkolonial undersøgelse af det tredje
rum (Y. Hassan).
• Homosocialt begær og postkolonialisme i
H.C. Andersens ”Skyggen”.
Stå-produktion
Der har igen i år været en lille stigning i ståproduktionen:
2012/2013: 27,00 stå
2011/2012: 26,50 stå
2010/2011: 18,75 stå
2009/2010: 22,25 stå
2008/2009: 23,75 stå

Bidrag til undervisning uden for centret
Mons Bissenbakker
Maj: Seminardag om BA-projektet sammen
Instituttets AC-studie- og erhvervsvejleder,
Louise Lau Pedersen.
November: Fællesforelæsning om queer teori
og Rifbjerg ved ”Moderne Litteratur og Litteraturteori” på Dansk.

På centerets velbesøgte Facebookside kan man finde opslag for relevante arrangementer på og
uden for centeret. Find os på: https://www.facebook.com/centerforkoensforskning?fref=ts

Forårssemesteret 2013
Studerende på forårssemesteret havde
mulighed for at følge det helt nye kursus
Postkolonialisme, køn og identitet. Kurset omhandlede den postkoloniale tradition
og den måde, hvorpå denne har påvirket
kønsstudier og formet grundlæggende dele
af feministisk tænkning. Kurset så bl.a. på,
hvad postkoloniale feministiske begrebet
kan bidrage med i analyser af forskellige
kulturprodukter som fx reklamer, film, litteratur, politiske diskurser og meget andet
Desuden udbød centeret kurset: Følelsernes Politik: Skammens Strategier i Aktivisme, Kulturprodukter og politisk debat,
Efterårssemesteret 2013
Efteråret bød på to kurser: introduktionskurset til kønsstudier: Kønsforskningens
teori og praksis. Desuden udbød vi, som
noget nyt kurset: Cyborgs, gudetriks og
feministisk kvantemekanik – Køn og
videnskab som et selvstuderet emne, til
hvilket der var knyttet en række diskussionsseminarer. Kurset blev fulgt af 10 studerende og gav mulighed for mere grundige
diskussioner og refleksioner studerende og
underviser imellem.
Læs mere om kurserne her:
http://koensforskning.ku.dk/undervisning/

Publikationer,
forskningsgrupper
og netværk

I 2013 forestod centeret udgivelse nr. 10 i serien Varia, samt en
række andre udgivelser i og
uden for akademia.

Varia
DET STOF, MÆND ER GJORT AF. Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra
1910'erne til 1980'erne, af Marie-Louise Holm
og Morten Hillgaard Bülow.
Varia nr .10/2013 kan gratis downloades på:
http://koensforskning.ku.dk/nyeudgivelser/varia/

Mons Bissenbakker
• ”Krumme tæer. Skam i krydsfeltet mellem queer,
feministiske og postkoloniale teorier”, i: Kvinder,
Køn & Forskning 1/2013.
• (med Lene Myong): ”At genrejse kærligheden –
om Nils Malmros’ film Sorg og glæde”. i: FORUM
for køn og kultur 20.12.13
http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/genrejsekaerligheden-om-nils-malmros-film-sorg-og-glaede
• “How to bring your daughter up to be a feminist
killjoy: Shame, accountability and the necessity of
paranoid reading in Lene Kaaberbøl’s The Shamer
Chronicles” i: European Journal of Women's Studies (Jan. 2014).
• (med Lene Myong): ”Forstyrret kærlighed: Affektiv
assimilation som nyt ideal for transnational adoption”, i: Social Kritik. (under publicering)

Forskergruppe i affekt

Bente Rosenbeck:
• Et oplæg i utide. Et essay om at gå i
Foucaults fodspor i: Kvinder, køn og
forskning (under publicering)
• Anmeldelse: Foucault, the Family and
politics, i: Kvinder, køn og forskning (under
publicering)
• ”Hverken” Hverken eller? Eller både og?
(under publicering)
• Intersex. En litteraturoversigt (under publicering)

Forskergruppe i affekt er en tværfaglig og tværuniversitær forskergruppe, som arbejder i krydsfeltet
mellem affektstudier, kønsforskning, queerteoretiske- og postkoloniale studier, kunsthistorie, medieforskning og kritisk adoptionsforskning. Gruppen
har til huse hos Center for kønsforskning, og har en
lang række udgivelser og aktiviteter bag sig.
Deltagere:
• Lektor, ph.d. Mons Bissenbakker, Center for
Kønsforskning, Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab, Københavns Universitet
(Forskningsleder)
• Adjunkt, ph.d. Mathias Danbolt, Institut for Kunstog Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
• Adjunkt, ph.d. Lene Myong, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
• Adjunkt, ph.d. Michael Nebeling Petersen, Institut
for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.
• Adjunkt, ph.d. Tobias Raun, Kommunikation,
Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet.
Se mere om gruppens arbejde på:
http://koensforskning.ku.dk/forskning/forskergruppei-affekt/

Administrative og poster og
netværk
Bente Rosenbeck:
• Viceinstitutleder
• Koordinator for biblioteket og studiemiljø
• Styregruppen for koordinationen for kønsforskning, Københavns Universitet
• Nordisk projekt: Nordwel med udgivelser
som Det politiske ægteskab (2010) og
Beyond Welfare State Models. Transnational Historical perspective in Social Policy
Afsluttet 2012.
• Medlem af styregruppen for Humanistisk
Velfærdsnetværk
• Følgegruppe for Håb og omsorg. Projekt
om diakonisserne i Danmark. Afsluttet 2013
Medlem af bestyrelsen for Museum Tusculanums forlag
• Leder af gruppen Informationssøgningskompetencer under Den gode uddannelse
• Deltager i faggruppen vedr. kønsforskning
under Den bibliometriske forskningsindikator. Udtrådt sept 2013
• Medlem af bestyrelsen for Kvinderegensen.
• Medlem af task force for flere kvinder i
forskning og ledelse på Københavns Universitet
• Medlem af gruppen Køn og velfærd
• Medlem af Ret og litteratur
Mons Bissenbakker:
• Studiekoordinator for Kønsstudier
• Det landsdækkende koordinationsudvalg
for kønsforskning i Danmark.
• Koordinationen for Kønsforsknings tværfakultære styregruppe suppleant for Bente
Rosenbeck).
• Leder af Forskergruppe i affekt
Centret er tilknyttet Koordinationen for
Kønsforskning ved Københavns Universitet. Læs mere om Koordinationen på:
http://koensforskning.soc.ku.dk/

