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Årets arrangementer

Centeret har i år afholdt seminaret ”Handicap/Disability/Crip”. Vi har også
kunnet fejre Bente Rosenbecks nye bog om Køn og videnskab og ikke
mindst: tildelingen af en fornem forskningspris til Bente.

Centerets ansatte og faste funktioner
Professor Bente Rosenbeck er centrets leder
og desuden Viceinstitutleder for INSS. Ved
udgangen af december fratrådte hun som viceinstitutleder efter næsten 8 år på posten. Hun er
med i Koordinationen for Kønsforsknings tværfakultære styregruppe.
Lektor Mons Bissenbakker er fra 2015 ny leder
af Center for Kønsforskning. Desuden fagkoordinator for kønsstudier, repræsentant i Det
landsdækkende koordinationsudvalg for Kønsforskning i Danmark. Han er desuden medlem af
den tværuniversitære forskningsgruppe Forskere i affekt.
Vibeke Pedersen er Lektor emerita ved center
for kønsforsknig.

Prisopgave
Center for kønsforskning udskriver hvert år en
prisopgave. Prisopgaven for 2015 lyder:
”Der ønskes en redegørelse for hvordan begrebet ligestilling er blevet bredere og i dag omfatter meget mere end køn f.eks. alder, seksualitet,
etnicitet, religion og klasse. Det afspejler sig i et
begreb som intimt medborgerskab, som nedbryder grænsen mellem det private og det offentlige
og bl.a. inkluderer retten til selvbestemmelse
over egen krop og følelser samt reproduktive
rettigheder. Analysen kan bygge på et selvvalgt
materiale”
Besvarelserne skal være det pågældende fakultet i hænde senest torsdag den 15.1.2016 klokken 12.00. Læs mere om prisopgaver her:
og her.

Professor Bente Rosenbeck modtager
Einar Hansens Hæderspris 2014
Einar Hansens Hæderspris uddeles for fremragende bidrag til humanistisk forskning. Den
danske Hæderspris gik i 2014 til professor Bente
Rosenbeck. Som begrundeslse give bl.a., at
Bente gennem mange år har stået centralt i
kvinde- og kønsforskningen i Danmark. Først og
fremmest har hun bidraget til kvinde- og kønshistorien, men gennem den også til videnskabshistorien, kroppens historie og meget andet.
Prisen blev uddelt ved Einar Hansens Forskningsfondes årsfest den 11. november 2014.
Læs mere om Bentes Rosenbecks og hendes
forskning her og her.

Handicap/Disability/Crip
I samarbejde med Det Humanistiske
Velfærdsforskningsnetværk, støttet af
FKK seminaret afholdt Center for kønsforskning d. 29. april 2014, seminaret
”Handicap/Disability/Crip”. Det velbesøgte seminar bød på en række spændende
oplæg om handicaphistorie og-politik. Og
sågar på en crip-filmhistorisk quiz! Oplægsholdere: Birgit Kirkebæk, Jens Rydström og Sarah Glerup. Læs mere på:
http://inss.ku.dk/kalendera/handicapdisability-crip/

Ret og Fortællinger. I spændingsfeltet mellem stat, familie og individ. Seminar. Københavns Universitet
25.september 2014.
Arrangører: Annette Kronborg, Cecilie
Brito Cederstrøm, Bente Rosenbeck,
Louise Zeuthen, Center for Retskulturelle
Studier, Det juridiske Fakultet, Center for
kønsforskning, Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet i samarbejde med Humanistiske
Velfærdsforskningsnetværk, støttet af
FKK. Se mere her.

Møde i Øresundnetværket for
Genushistorisk forskning
Københavns Universitet, 23 maj 2014.
Se mere her.

Foredrag, konferencedeltagelse og
forskningsformidling i 2014
Centerets ansatte har i 2014 deltaget i en række konferencer og
forskningsformidlende begivenheder

Foredrag, konferencer og
forskningsformidling
Mons Bissenbakker
• Forstyrret kærlighed: Affektiv assimilation som
nyt ideal for transnational adoption. Tænketanken Adoption 22.2.14.
•Klubværelset: Kald racisme for racisme. DR-P1
2.4.14. (Interview)
• Attachment and Love in the Field of Transnational Adoption. Forskningspræsentation i den
tværuniversitære forskningsgruppe "Queer
STS" (8.4.2014).
• Forstyrrende tilknytninger: Kærlighed og tilknytning i diskurser om transnational adoption.
Forskningspræsentation ved seminaret: "Affekt
og kulturanalyse", KU, IKK (22.4.14)
• Køn- og diversitetsforskeres ytringsbetingelser
i Danmark (med Lene Myong). Oplæg ved
Generalforsamling i foreningen for kønsforskning (23.4.14).
• Hjælp er noget vi alle har brug for. Velkomst
ved seminaret ”Handicap/Disability/Crip”, Center for kønsforskning, KU (29.4.14).
• Forskningspræsentation. Infomøde om det nye
Gender Certificate, Koordinationen for Kønsforskning (12.11.14).
• Not in Denmark: Shame as a national orientation device in Danish debates on asylum policies. International Konference om skam og
skyld i litteraturen. Forskergruppen Forfatter- og
fortællestudier, KU & AaU (30.-31.10.14).

Vibeke Pedersen
• From Sex in the City to Girls. Chick Fiction:
Chick Lit, Chick Flicks and Chick Television –
the Postfeminist Wave in Popular Culture. Nora
Conference 2014. Voices in Nordic Gender
Research, RUC Nov. 5-7. 2014
• Indslag på DR2-nyheder om amerikanske tvværter
• Div. interviews til Mediemagasinet, dr.dk/kultur

Bente Rosenbeck
• Marte Mesna: Ká kvinner egentlig forske?
Kfinfo.no 9.01.15 (Interview)
http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=89990 •
Svend Johanessen: Da kvinderne satte hjernen
over livmoderen Information 15. sept. 2014
(Interview) http://www.information.dk/509498
• Der skal mere til. Information 6/5 2014 (Debat:
Om Ydun)
• Kønnet forskning og innovation er vejen frem
(Introduktion til Londa Schiebinger) Universitetsavisen. 19/6 2014
http://universitetsavisen.dk/soeg?keys=Londa+
Schiebinger
• Gåden om glasloftet. Information. Fagbøger
2014. http://ibureauet.dk/ (Interview)
• Medarrangør af seminar Handicap/Disability/Crip 29.4.14
• Foredrag. Gender and Excellence in the Making. The Gender Gap in Research. Annual
Meeting 7.11.2014. Dansk Grundforskningsfond
• Foredrag: Har videnskaben køn? Kvinder i
forskning. Öresundsnetværk for könshistorisk
forskning. Historiska insitutionen och Centrum
för Öresundsstudier (Cors) vid Lunds Universitet 14.1114
• Kvinder, som læser er farlige. Foredrag Kvinderegensen 11.12.14

Undervisning på Center for Kønsstudier

Stå-produktion

Center for Kønsforskning varetager undervisningen på Kønsstudier,

2013/2014: 24,5 stå

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.

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

Centeret har i 204 udbudt fire forskellige kurser.
Hertil kommer vejleding af BA-projekter og
specialer inden for kønsforskningens område.

Gender Certificate
Foråret 2014
I foråret 2014 udbød centeret to tilvalgskurser,
hhv. Fra Køn til Queer ved Camilla Bruun Eriksen og Fra queer til crip ved Mons Bissenbakker. Begge kurser var på 15 ETCS.

Center for kønsforskning er med i den nye
Gender Certificate-ordning, der giver den
studerende mulighed for at dokumenterer
sin viden om køns- og kropsforskning.

• Fra Køn til Queer
• Fra Queer til Crip

Den studerende skal i løbet af sin samlede
uddannelse tage kurser svarende til minimum 30 ECTS inden for emnekredsen. For
regulære studerende indskrevet ved KU
gælder det, at alle 30 ECTS skal tages på
KU.

Efteråret 2014
I efteråret 2014 udbød centeret grundkurset
Kønsforskningens teori og praksis på 15 ETCS.
Kurset blev varetaget i et samarbejde mellem
Camilla Bruun Eriksen, Mons Bissenbakker og
Bente Rosenbeck. 410 studerende gik til eksamen, heraf 10 på KA resten på BA. Se beskrivelse her.
Specialer og BA-projekter
Der er i løbet af 2014 blevet afleveret 2 specialer og 5 BA-projekter fra faget dansk med kønsforskningstema. Specialetitlerne var:
• ”Det store fortællingsprojekt. Hvordan minoriteten får betydning i konstruktionen af danskheden” (Cecilie Maria Rosenkvist Levin)
• "Deal med dildoen. En diskursanalytisk undersøgelse af lesbiske subjektkonstruktioner i den
danske dildodebat 1989-2012" (Sofie Jeholm).
• Populærkulturens kompleksitet – narration,
æstetik og køn i Gossip Girl (Ida Seerup Pallesen).

Bidrag til undervisning uden for centret
Bente Rosenbeck
Gæsteundervisning:
• Oplæg på Karen Vallgårdas kursus: Intimitet,
samliv, ægteskab og skilsmisse i Danmark og
Norden efter ca, 1850. Saxo, KU (29.9.14)
• The Nordic Model of Marriage. Family reforms
between equality and biopolitics. Oplæg på
Hilda Rømer Christensens kursus Gender
Welfare, Citizenship in Europe, Sociologi, KU
(28.2.14)

Ordningen omfatter en mere end 70 kurser
ved KU. Alle Center for kønsforsknings
kurser indgår i ordningen. Læs mere på:
http://koensforskning.soc.ku.dk/gendercertifi
cate/
Gender Certificate er del af KU 2016 projektet ”Tværfaglig og tværfakultær uddannelse.
http://www.ind.ku.dk/projekter/tvaerfag/

Mons Bissenbakker
Kurser og seminarer på Danskstudiet:
• Diskurs og identitet (KA- og BA-tilvalg, 15ECT)
• Valgfag: Fællesforelæsninger projektforberedelse (med Gitte Gravengaard)
•Specielt om specialer: Heldagsseminar for
specialeskrivere på Dansk (29.12.14 og 1.9.14)
Gæsteundervisning:
• Moderne litteratur og litteraturteori, INSS, KU.
(11.11.14)
• Families without borders, DIS – Danish Institute for Study Abroad (25.11.14).

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

Som noget nyt har studerende ny mulighed for at dokumenterer deres viden om køns- og kropsforskning med et fornemt Gender Certificate: http://koensforskning.soc.ku.dk/gendercertificate/

Publikationer,
forskningsgrupper
og netværk
Vi har i år kunne fejre udgivelsen
af Bente Rosenbecks bog Har
videnskaben køn? Kvinder i forskning

Bente Rosenbeck:
• Har videnskaben køn? Kvinder i forskning,
Museums Tusculanum 2014.

Administrative og poster og
netværk
Bente Rosenbeck

Mons Bissenbakker
• Love Without Borders? White transraciality in
Danish migration activism (med Lene Myong), i:
Cultural Studies Volume 29, no 1-2, 2015
(online nov. 2014).
• Forstyrret kærlighed: Affektiv assimilation som
nyt ideal for transnational adoption (med Lene
Myong), I: Social Kritik, Vol. Februar 2014, Nr.
137, 9, 18.02.2014, s. 56-67.
• 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, Vol. May 2014, Nr. vol.21.
nr.2., 16.01.2014, s. 1-14.
• Hvad sker der for DRs Arvingerne? (med
Danbolt, Mathias; Myong, Lene; Petersen,
Michael Nebeling; Raun, Tobias) I: Kvinder,
Køn & Forskning, Nr. 3, 2014, s. 43-53.
Varia

Se forlagets omtale af bogen, indholdsfortegnelse samt udvalgte sider her: Omtale
Omtaler af bogen i pressen:
• En student, som ikke kan drikke sig fuld!
Weekendavisen 12. september 2014 s 37
• Videnskabens køn Forskerforum oktober nr.
278 2014 s 25-27
• Er kvinder, som læser, farlige? Magisterbladet,
nr. 1 2015.
• Kvinder og hvorfor drikker Jeppe? Forskerforum december 2014, 280
Vibeke Pedersen
• Medarbejder på antologi om bladet Kvinder
Planlagt udgivelse foråret 2015 (Red. Kirsten
Justesen, Anne Houe og Signe Arnfred)
• Medvirker i svensk Forskningsprojekt om
feministisk filmkultur i Norden under 70- och 80talen v/Ingrid Ryberg, Inst. for mediestudier,
Stockholms Universitet.
• Referee-udtalelse til Kvinder, køn og forskning.

Centeret har igen i år udgivet et nummer af
forskningsserien Varia. Det drejer sig i år om
Michael Nebelings forskningsartikel: ”Da homoen blev familieduelig. En queerteoretisk diskursanalyse af folketingsforhandlingerne om
homoseksuelles adgang til adoption 19882010”. Varia nr.11/2014 kan downloades her.

• Koordinator for biblioteket og studiemiljø
• Styregruppen for koordinationen for kønsforskning, Københavns Universitet
• Medlem af styregruppen for Humanistisk
Velfærdsnetværk
Medlem af bestyrelsen for Museum Tusculanums forlag
• Medlem af bestyrelsen for Kvinderegensen. Fra 2014 efor
• 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
• Medlem af referensegruppen for Balanse
– Bergen. Kjønsbalanse i forskning og
forskningsledelse ved forskning- og utdanningsinstitusjoner i Bergen
• Ulla Manns & Fia Sundavall: Methods,
interventions, and reflections: report from
the 10th Nordic Women’s and Gender
History Conference, Bergen, Norway, 9
Makadam förlag 2014. Næste møde finder
sted I Stockholm august 2015.
Mons Bissenbakker:
• Studiekoordinator for Kønsstudier
• Forskergruppe i affekt:
http://koensforskning.ku.dk/forskning/forske
rgruppe-i-affekt/
• Tilknyttet det tværgående forskningsinitiativ Urban Culture Lab:
http://hum.ku.dk/forskning/tvaergaaende/ur
ban/
• Medlem af det landsdækkende koordinationsudvalg for kønsforskning i Danmark.
• Koordinationen for Kønsforsknings tværfakultære styregruppe
• Medlem af Faggruppen vedr. kønsforskning under Den bibliometriske forskningsindikator.

