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Årets arrangementer

Centeret har i 2015 bl.a. kunnet fejre tildelingen af KRAKA-prisen til

Representation and recognition:
Trans rights in Denmark

Bente Rosenbeck, samt at en ny ph.d.-stipendiat er blevet tilknyttet
centeret.

Centerets ansatte og faste funktioner

Bente Rosenbeck modtager KRAKA-prisen

Lektor Mons Bissenbakker er leder af Center

Lørdag d. 18. april modtog professor Bente
Rosenbeck forskningsprisen KRAKA-prisen for
sin bog ”Har videnskaben køn? - kvinder i
forskning”. I motivationen hedder det bl.a.:
”Værket skriver overbevisende og yderst
velskrevet kvinders ligestillings- og
uddannelseshistorie ind i universitetshistorien og
videnskabshistorien, og kobler på ambitiøs vis
denne til videnskabsteorien og
kønsvidenskabens videnskabskritik”.

for Kønsforskning og fagkoordinator for
kønsstudier, Han er desuden medlem af den
tværuniversitære forskningsgruppe Forskere i
affekt.
Professor Bente Rosenbeck bl.a. medlem af
Øresundnetværket for Genushistorisk forskning
og underviser og vejleer ved centeret.
Sanne Fræer Andersen er ny ph.d.-stipendiat
ved INSS og Center for kønsforskning, hvor hun
forsker i medborgerskabsforståelser i nyere
dansk litteratur.

for kønsforskning.

CFK havde i foråret glæden af at huse ph.d.stipendiat Chris Dietz, Law & Social Justice,
University of Leeds på et 3 mdr.
forskningsophold. Chris arrangerede bl.a. et
velbesøgt seminar, om transpersoners
rettigheder (th. her på siden). Besøget var del af
Chris’ forskningsprojekt, om transpersoners
juridiske rettigheder i hhv. England og Danmark.
Læs mere om Chris’ projekt her.

Louise Holm.

Den 29. april afholdt Center for
kønsforskning i samarbejde med Law &
Social Justice, University of Leeds et
seminar om transpersoners rettigheder i
Europa netop nu. Det velbesøgte
seminar var arrangeret af Chris Dietz og
bød på en række oplæg fra forskere,
aktivister og kunstnere inden for det
trans-politiske område. Seminaret bød
bl.a. på en screening af Vika
Kirchenbauers prisbelønnede: 'Like Rats
Leaving a Sinking Ship'.

Vibeke Pedersen er Lektor Emerita ved center

Gæsteforskere

Elias Magnild & Elvin Pedersen-Nielsen, Marie-

Prisopgave
Skal du skrive speciale i 2016? Så bør du
måske overveje at skrive dit speciale som et
svar på årets prisopgavespørgsmål fra Center
for kønsforskning. Prisopgaven for 2016/2017
lyder:

Oplægsholdere var:
Elias Magnild & Elvin Pedersen-Nielsen
(Transpolitisk Forum), Marie-Louise Holm
(Tema
Genus,
Linköping),
Vika
Kirchenbauer, Chris Dietz og Mons
Bissenbakker. Læs mere her:

Hvordan kan nytænkninger af den
intersektionelle metode inkorporeres i analyser
af forskellighed? Besvarelsen kan indeholde en
skitsering af nyere diskussioner i det
intersektionelle felt såvel som egne eksempler
på intersektionelle analyser.
Besvarelserne skal være det pågældende
fakultet i hænde senest fredag den 15. januar
2016 klokken 12.00. Læs mere om prisopgaver
her og her. Kontakt Center for kønsforskning for
at høre mere.

Stills fra 'Like Rats Leaving a Sinking
Ship'. (Kirchenbauer 2012).

Mundtlige bidrag i 2015
Centerets ansatte har i 2015 deltaget i forskellige konferencer og
forskningsformidlende begivenheder

Bente Rosenbeck

Mons Bissenbakker

• Skilsmisse, En begivenhed, flere perspektiver.
Seminar under Gender Certificale sammen med
Karen Vallgårda og Annette Kronborg.
• Kvindelige akademikere i Danmark. Foredrag
Vintersalonen. 22 marts
• Har videnskaben køb? Kvinder i forskning.
Foredragsaften i Trinitatisk Sognehus. 12
februar.
• 100 års valgret for kvinder! Frodig debat på
Brandbjerg Højskole om køn og roller. 21.
marts.
• Samtalemøde om kvinder i akademia.
Sammen med Inge Henningsen. Foreningen for
kønsforskning 17. marts
• Har videnskaben køn? Foredrag i
Uddannelsesministeriet 24/4 2015.
• Universitetskvinders bidrag til
stemmeretskampen. Fra stemmeret til
Statsministeriet – en fejring af 100-året for
kvinders valgret i Festsalen på Frue Plads 1.
juni 2015
• Deltagelse med oplæg og som moderator på
XI Nordiska kvinno- och
genushistorikerhistorikeremötet i Stockholm 19.21. augusti 2015.
• Abortion in the Nordic Countries: New
historical perspectives, approaches and issuesOktober 27.-28. Uppsala Universitet,
• Præsentation af bogen Har videnskaben køn?
Historiska Institutionen, Gøteborgs Universitet
28 oktober
• DL-F. Laboranternes fagkonference. Viby. Har
videnskaben køn?
• Oplæg i ph.d.- netværk. IMC Århus
Universitet. 10. december.

• AK 24syv: Skammerens datter (Deltager),
24syv, 18 mar. 2015, Aktivitet:
Forskningsformidling i massemedier ›
Deltagelse i radioprogram
• Strukturaften: Kærlighedens politikker
(Paneldeltager), Forfatterskolen 10. apr. 2015,
med Lene Myong, Susanne Brøgger, Mathias
Danbolt, Kristoffer Folkammer, og Mara Lee.
Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag
• ”Peculiar” (Oplægsholder), Årskonferencen for
kønsforskning: Krop(u)mulig.18. apr. 2015,
Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag,
• Representation and recognition: Trans rights
in Denmark (Foredragsholder), 29. apr. 2015.
• Monopol på køn. Sexologisk Klinik og retten til
at vælge sit eget køn (Oplægsholder),
Foreningen Sex & Samfund, 26. maj 2015.
Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag
• Kønsforskning i Danmark, (Foredragsholder),
Flap, Feministisk Festval, 19. sep. 2015,
Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Representation and recognition:
Trans rights in Denmark

Gør som 1126 andre: Find os på Facebook og
følg vores arbejde, arrangementer og
anbefalinger:
facebook.com/centerforkoensforskning

Strukturaften: Kærlighedens politikker

Læs mere om Center for Kønsforskning på:
koensforskning.ku.dk

Undervisning på Center for Kønsstudier
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.

Stå-produktion
2014/2015: 24,00
2013/2014: 24,50
2012/2013: 27,00
2011/2012: 26,50
2010/2011: 18,75
2009/2010: 22,25
2008/2009: 23,75

Centeret har i 2015 udbudt fire forskellige
kurser. Hertil kommer vejleding af BA-projekter
og specialer inden for kønsforskningens
område:

Foråret 2015
Centeret udbød to tilvalgskurser á 15 ETCS.

Postkolonialisme, køn og identitet (ved
Mons Bissenbakker)

Følelsernes politik – Skam og kærlighed i
debatter og kulturprodukter (ved Mons
Bissenbakker)
Efteråret 2015
I efteråret 2015 udbød centeret to á 15 ETCS:

Kønsforskningen teori og praksis (ved
Mons Bissenbakker og Bente
Rosenbeck)

Cyborgs, gudetriks og feministisk
kvantemekanik. Køn og videnskab (ved
Mons Bissenbakker og Bente
Rosenbeck)

Gender Certificate
Specialer og BA-projekter
Der er i løbet af 2015 blevet afleveret en række
specialer og BA-projekter inden for
kønsforskningen område. Projekterne har bl.a.
omhandlet: identitet og hybriditet i grønlandsk
litteratur, diskurs og identitet i medietekster,
pornonovellen som genre og kønsforhandlinger
i Jacob Ejersbos romaner.

Center for kønsforskning er del af KU’s
Gender Certificate-ordning, der giver den
studerende mulighed for at dokumenterer
sin viden om køns- og kropsforskning.
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.

Bidrag til undervisning uden for centret
Kurser og seminarer på Danskstudiet:
• Mons Bissenbakker: Valgfag:
Fællesforelæsninger projektforberedelse (med
Gitte Gravengaard)
• Mons Bissenbakker: Specielt om specialer:
Heldagsseminar for specialeskrivere på Dansk
(januar og august)

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/

Undervisning uden for KU:
• Mons Bissenbakker: I Affekt. Ph.d.masterclass på SDU, dec. 2015. med Michael
Nebeling Petersen og Lene Myong.

Studerende har nu mulighed for at dokumenterer deres
viden om køns- og kropsforskning med et Gender
Certificate.

Skriftlige bidrag,
forskningsgrupper
og netværk
Se forskernes udgivelser og
download det nyeste nummer af
Varia, som denne gang tager et
fast greb om en heftig dildodebat.

Administrative og poster og
netværk
Bente Rosenbeck

Mons Bissenbakker
• ’Fuldkommen misforstået’? Kampen om
konteksten i offentlighedens
fortolkningsfælleskab, Bissenbakker, M.,
Danbolt, M., Myong, L., Petersen, M. N. &
Raun, T. 25. jan. 2015 Peculiar.dk. (Formidling ›
Net-publikation).
• Ironiens Bush-doktrin, Bissenbakker, M.,
Nebeling Petersen, M. & Myong, L. 7. aug. 2015
Blogindlæg (Formidling › Net-publikation)
• Om identitetens politikker, Bissenbakker, M. 7.
apr. 2015. (Formidling › Net-publikation)
• Politik hinsides velkomst, Bissenbakker, M.,
Danbolt, M., Myong, L. & Nebeling Petersen, M.
11 sep. 2015 Blogindlæg - debat (Formidling ›
Net-publikation)
• Skammerens datter: Håndbog i feministisk
glædesdrab Bissenbakker, M. 25 mar. 2015
(Forskning › Net-publikation)
• Kærlighedens onde optimisme: om Nils
Malmros’ film Sorg og glæde, Bissenbakker, M.
& Myong, L. 1 aug. 2015, i: Kritik. 241, s. 33-42
17 s., 5 (Forskning)

Bente Rosenbeck:
• Er kvinder, som læser, farlige? Magisterbladet
nr. 1, 2015. Formidling, Kommentar/debat.

Varia 12: Deal med dildoen
Centeret forskningsserie Varia årlige udgivelse
tager denne gang udgangspunkt i en
undersøgelse af lesbisk identitet, som denne
forstås og forhandles i gennem diskussioner af
dildoen. Gennem udvalgt tekstmateriale fra
tidsskrifterne Hvidløgspressen, Panbladet,
Mohawk Beaver og PROUD! Magazine,
hvordan dildodebatten indskriver sig i en
feministisk historie og illustrerer forskellige
feministiske positioner.

• Medlem af referensegruppen for Balanse
– Bergen. Kjønsbalanse i forskning og
forskningsledelse ved forskning- og
utdanningsinstitusjoner i Bergen
• Medlem af Øresundnetværket for
Genushistorisk forskning
• Netværk Ret og Fortællinger. Sammen
med Cecilie Brito Cederstrøm, Annette
Kronborg, Det juridiske Fakultet.
• Efor på Kvinderegensen
• Medlem af Museum Tusculanums
bestyrelse
Mons Bissenbakker

Varia nr.12/2015 kan gratis downloades her.

• Studiekoordinator for Kønsstudier
• Forskergruppe i affekt
• Tilknyttet det tværgående forskningsinitiativ Urban Culture Lab.
• Medlem af det landsdækkende
koordinationsudvalg for kønsforskning i
Danmark.
• Koordinationen for Kønsforsknings
tværfakultære styregruppe
• Medlem af Faggruppen vedr. kønsforskning under Den bibliometriske
forskningsindikator.

