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Center for Kønsforsknings årsrapport 2011
Centeret har i 2011 markeret sig ved en række publikationer og konferencer. Herudover har centeret udbudt flere kurser, fx det nyoprettede
Følelsernes Politik. I denne rapport samles centerets mange aktiviteter.

Internationalt seminar om
Trans*-studier
I samarbejde med Roskilde Universitet,
Institut for Menneskerettigheder og Koordinationen for Kønsforskning i Danmark
var Center for Kønsforskning vært for og
arrangør af et todages seminar om

Centeret har i 2011 haft to gæsteforskere på

Prisopgave

besøg. Jan Wickman fra Åbo Akademi i Finland

Centeret udskriver hvert år en prisopgave. Den

var på et kortere ophold i forbindelse med et

nye prisopgave i lyder:

forskningsprojekt om skandinavisk aktivisme.

”Den affektive vendings betydning for køns-

Paula Mulinari fra Linköping Universitet i Sverige

forskning? Besvarelsen kan bestå i analyse af et

var på et 3 måneders ophold på centeret gen-

selvvalgt materiale med fokus på følelse og

nem et NordWel-stipendium.

affekt. Desuden kan såvel teoretiske refleksioner
som sammenligninger med andre kønsteoreti-

trans*-studier den 8. og 9. december
2011. Seminaret var en forlængelse af
særnummeret af Kvinde, Køn & Forskning om trans*-studier, som Maja Bissenbakker Frederiksen og Michael Nebeling Petersen har redigeret i samarbejde
med Tobias Raun.

Centerets ansatte, faste funktioner og
udenlandsophold

ske traditioner inddrages. Besvarelsen kan med
fordel inddrage analyser af eller refleksioner

Internationale forskere og
lokale perspektiver

Centeret har tre faste ansatte. Professor Bente

over andre identitetskategorier end køn: fx race,

Seminaret var velbesøgt med omkring

Rosenbeck, som foruden at være centerleder, er

seksualitet, religion, handicap, nationalitet eller

120 mennesker til forskningsseminaret

viceinstitutleder. Hun deltager i ledelsesmøder,

klasse.”

den første dag. Og omkring 50 menne-

SU- og FU-møder. Hun er også koordinator for
bibliotek og studiemiljø og MUS-ansvarlig for

Læs mere om prisopgaver på:
koensforskning.ku.dk/prisopgave/

sker deltog i det menneskerettighedsorienterede seminar på dag 2. Amerikanske Susan Stryker, en af transforsknin-

ph.d.’ere, post.doc.’ere, videnskabelige assiKoordinationen for Kønsforskning

gen grundlæggere, deltog med med to

Centeret er med i Koordinationen for Kønsforsk-

keynotes. Den første dag gav hun en

efteråret 2011 på forskningsophold i London,

ning ved Københavns Universitet. Bente Rosen-

historisk oversigt over den internationale

hvor hun præsenterede sine forskningsresultater

beck er styregruppemedlem for Det Humanisti-

forskning på området og et bud på, hvor-

for Professor Sara Ahmed og lektor ved Center

ske Fakultet.

dan forskningen vil udarte sig i de kom-

stenter og bibliotekspersonalet.
Adjunkt Maja Bissenbakker Frederiksen var i

for Gender Studies Yasmin Gunaratnam –

Formålet med Koordinationen er at styrke

mende år. Næste dag talte hun om for-

begge ved Goldsmiths College, University of

kønsforskning som uddannelses- og forsknings-

bindelserne mellem akademia og akti-

London. I forbindelse med besøget varetog Maja

disciplin og at skabe synergi mellem forskere på

visme. Herudover deltog finske Jan

undervisning på begge af centerets kønsstudie-

KU og i Danmark ved at koordinere og udvikle

Wickman med et foredrag om forholdet

kurser. Efter opholdet har Maja skrevet en guide

forskningsaktiviteter ved KU, der har en køns-

mellem queerteori og trans-teori, mens

til kønsforskning i London, som i sær henvender

forskningsmæssig profil og varetage koordine-

tyske Sabine Meyer talte om Lili Elbes

til studerende, som gerne vil læse i London et

rende funktioner i tilknytning til de eksisterende

erindringer. Og danske Tobias Raun talte

semester. Læs Majas guide her:

kønsforskning miljøer og centre for Kønsforsk-

om transkønnede videobloggere. Tyske

koensforskning.ku.dk/center/rejsedokument/

ning i Danmark. I den sammenhæng lægges der

Carla LaGata talte om den europæiske

særligt vægt på, at det videnskabelige tidsskrift

politiske situation for transkønnede,

er medlem af FU som repræsentant for

Kvinder, Køn og Forskning udvikles fremadrettet

mens danske Vibe Grevsen talte om

ph.d.’erne. Herudover sidder han i den faste

ved internationalisering og elektronisk formid-

aktuelle danske udfordringer.

redaktion for det akademiske tidsskrift Kvinder,

ling.

Ph.d.-studerende Michael Nebeling Petersen

Køn & Forskning.

Læse mere om Koordinationen på:
koensforskning.soc.ku.dk

Læs mere om seminaret her:
koensforskning.ku.dk/trans/

	
  
	
  

Foredrag, konferencedeltagelse og formidling fra Center for Kønsforskning i 2011
Center for Kønsforskning har deltaget i flere konferencer og arrangementer både i akademia og udenfor. Centeret har også udgivet en række artikler og formidlet forskningen til en bredere offentlighed.
Centeret samler en række forskellige forsk-

Michael Nebeling Petersen:

ningsprojekter, som overlapper hinanden. De

• Paper: ”Homosexual inclusions and nationa-

følgende publikationer og foredrag er alle på

list formations in contemporary Denmark” på

baggrund af disse projekter, som er beskrevet

konferencen Sexual Nationalism på Amsterdam

på hjemmesiden:

Universitet. 27.-28. januar 2011.

koensforskning.ku.dk/forskning/

• Forskningspræsentation ved forskningsseminaret Citizenship – global perspectives. Univer-

Foredrag og konferencedeltagelse

sité Hassan II, Casablanca, Marokko. 26. april-

Bente Rosenbeck:

2. maj 2011.

• Forandringer i feministisk akademisk historie-

• Homonationalism, and Queer Alliances (med

skrivning. Foredrag på Historiska Institutionen,

Maja Bissenbakker Frederiksen), Q-festivalen –

Stockholms Universitet, 26. Januar.

Intersektionel aktion. Världskulturmuséet, 1.-2.

• Paneldebat om Jytte Larsen: Også andre

juni.

hensyn. Dansk ligestillingshistorie 1849-1915,

• Foredrag Gay rights and homonationalism

2010. KVINFO 30. marts 2011.

ved BLUS, Copenhagen LGBTQ student orga-

• Aktivisme og politik i historisk perspektiv.

nization. 22. november 2011

Oplæg i NSU. 11. februar.

• Foredrag: Un/liveable – the cost of getting

• Nordic family policy in times of crisis and

normal. Queer seminaret, Stockholm Universi-

change. April 7-8 2011. Konference under

tet. 17. januar 2012.

Nordwel. Lund University. Commentator.

• Michael har desuden deltaget i konferencerne

• Deltaget i Re-thinking Marx. Philosophie,

European Geographies of Sexualities i Bru-

kritik, praxis. Humblot Universität. 20.-22. april.

xelles og Sexual Violence and the Concept of

• Deltager i Öresundsnätverket for genushisto-

the Human på DIIS.

risk forskning.
• Foredrag på panel The True Sex? Cases of

Maja Bissenbakker Frederiksen:

Gender and Ambivalances and their Impact in

• Homonationalism, and Queer Alliances (med

Europe. The Fifth Berkshire Conference on the

Michael Nebeling Petersen), Q-festivalen –

History of women. 9-12 juni. University of Mas-

Intersektionel aktion. Världskulturmuséet, 1.-2.

sachusetts Amherst.

juni.

• Democratization of the private sphere and the

• Livet är en fest! – Är du bjuden? Identifikation

politics of reproduction: The Danish Experience.

och betydelse för HBTQ-rörelsens politiska

Konference: Regulations of intimate life: chan-

potential. Paneldebat med forskere og aktivi-

ges and evolutions in Europe. Institut National

ster, Flatlobbyn. Gøteborg, juni.

D’Études Démographiques. 1.-2. December.

• ”Virtyual Visions”. Forskningspresentation ved

Ined Paris.

Gender Studies, Goldsmiths College, University

• Foredrag: Trouble with hermaphrodites.

of London.

Diploma Lecture Series 2011. Gender Dynamics in the 21st century. Koordinationen for
kønsforskning. 7. December.

Forskningsformidling
Bente Rosenbeck:
• Interviewet til en lang række aviser/fagblade.
• Interview i Apropos - Viden Viden om køn 5.
oktober ,
• Deltagelse i ligestillingsdebat på KU. To
indlæg:
- universitetsavisen.dk/debat/ligestilling-ingengrund-til-bekymring
- universitetsavisen.dk/debat/der-er-lang-vejendnu
• Interviewet af Dunja Blasevic 4. maj om udviklingen i kvindehistorie
Michael Nebeling Petersen:
• Formidlende artikel til Queerkraft: ”Normaliseringens Pris”, 13. november, 2011 (sammen
med Lene Myong)
• Interviewet til Information om homokultur, 25.
november 2011
• Formidlende artikel til Queerkraft: ”Trans*
Studier og – Vokabularium”, 4. december, 2011
(sammen med Maja Bissenbakker Frederiksen
og Tobias Raun).
Maja Bissenbakker Frederiksen:
• Formidlende artikel til Queerkraft: ”Trans*
Studier og – Vokabularium”, 4. december, 2011
(med Michael Nebeling Petersen og Tobias
Raun).

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 Kønsforskning:
Kønsstudier
Center for Kønsforskning varetager undervisningen på kønsstudier.

Center for Kønsforsknings bidrag til undervisning uden for
Centeret

Hvert år udbydes både grundkurser i feministisk og kønsteori, ligesom

Bente Rosenbeck har bidraget til Kønshi-

der udbydes særlige studerede emner, hvor nye og klassiske temaer

kønsforskning, Århus Universitet, 29. april.

bringes i spil med kønsforskningens teorier og praksisser

Centeret har i 2011 udbudt tre kurser. Under-

Sommerskole 2011

visningen i kønsstudier har en hjemmeside for

Centeret har bidraget til den internationale

sig selv, som primært er henvendt til nye og

sommerskole Gender and Body Dynamics in

indskrevne studerende:

the 21st century. New turns in Theory, Metho-

koensstudier.ku.dk/

dology and Case studies.
Kurset blev udbudt til 10 ETCS, og der er

Foråret 2011

udarbejdet en ordning, der opgraderer kurset til

I foråret 2011 udbød centeret to kurser. De

15 ETCS. Således er gøres det muligt at kurset

særligt studerede emner, Kroppens Politik og

indgår i Centrets studieordning.

Følelsernes Politik. Hvert kursus var på 15

Hun har også været gæstelærer på Scandinavian Identities, BA-kusus på Humaniora.
Maja Bissenbakker Frederiksen har gæsteundervist på den internationale sommerskole Gender and Body Dynamics in the 21st
century. New turns in Theory, Methodology
and Case studies (KU). Hun har også
undervist på Statskundskab i kurset Politisk
teori og idehistorie (KU). Desuden har Maja
varetaget gæsteundervisning på Goldsmiths College, University of London.

Læs mere om sommerskolen:

ETCS og med hhv. 19 og 27 eksaminer på

koensforskning.soc.ku.dk/konferencer/

både BA- og KA-tilvalg samt under dansk stu-

summerschool2011/

dieordning.
Undervisningen blev varetaget af Bente Ro-

storisk ph.d.-seminar, Center for -

Stå-produktion

senbeck, Maja Bissenbakker Frederiksen og

Centerets ståproduktion er faldet en smule, da

Michael Nebeling Petersen.

centeret kun har udbudt 3 kurser i 2011 og i
stedet deltaget i samarbejdet om sommersko-

Særligt studerede emner:
Nye kurser og gode klassikere
Kurset Følelsernes Politik blev udbudt for
første gang i 2011. Kurset fokuserede på de
nye teoretiske strømme indenfor kønsteori
om affekter. Med særligt fokus på ’skam’

Efteråret 2011

len. De tidligere år har centeret udbudt 4 kurser

I efteråret 2011 udbød centeret et grundkursus i

om året.

analyserede kurset, hvordan følelser og

praksis på 15 ETCS og med i alt 40 eksaminer.

2010/2011: 18,75 stå

Maja Bissenbakker Frederiksen arbejder nu

Hertil kommer eksaminer på dansk studieord-

2009/2010: 22,25 stå

ning.

2008/2009: 23,75 stå

kønsstudiet. Kurset Kønsforskningens teori og

Undervisningen blev varetaget af Bente Rosenbeck.

politiske strategier kan analyseres i samspil.
på at udgive en række af de studerendes
opgaver.
Kurset Kroppens Politik er en populær
genganger på Center for Kønsforskning.
Formålet med kurset var at udforske den
sociale konstruktion af kroppen over tid
gennem en række centrale spørgsmål:
Hvad er det personlige, det intime altså
kroppens politiske betydning? Hvornår
bliver kroppen et felt for kamp om magt og
autoritet? Hvad betyder et udgangspunkt i
kroppen og det private for begreber som
medborgerskab og ligestilling?
I foråret 2012 udbydes også en populær
klassiker og et nyt kursus. I Fra Køn til
Queer behandles seksualitetens moderne
kulturhistorie, mens Fra Queer til Crip
behandler de nyeste udvidelser indenfor det
queerteoretiske felt og tænkemåder.
Læs mere om forårets kurser her:
koensstudier.ku.dk/undervisning/
foraar2012/

Det velbesøgte trans*-seminar blev afsluttet med en paneldebat mellem oplægsholderne.

	
  

Publikationer fra
Center for Kønsforskning
Centeret har udgivet en række

etnicitet”, Studier in Nordisk 2008-2009, Selskab for Nordisk Filologi 2011.
• “Shameful Separations and Embarrassing
Proximities, Affective Constructions of Political
(Il)Legitimacy in the Danish Debate on Prostitution” [under udgivelse]
• ”I hvert fald ikke i Danmark – Skam som
nationalt orienteringsredskab i danske migrati-

akademiske publikationer i natio-

onsdebatter”. [under udgivelse]

nale og internationale tidsskrifter

politiske potentialer og problemer i protester

• “Love Will Keep Us Together: Kærlighedens

og antologier. Michael Nebeling

mod danske familiesammenføringsregler”.

Petersen og Maja Bissenbakker

• ”How to bring your daughter up a Feminist

(sammen med Lene Myong) [under udgivelse]

Frederiksen har endvidere redige-

Killjoy. Shame, affect, and the necessity of

ret et særnummer af Kvinde, Køn

[under udgivelse]

paranoid reading in The Shamer Chronicles”.

og Forskning. Og Bente Rosenbeck har færdiggjort et manuskript

Michael Nebeling Petersen

til den kommende bog Har Viden-

• ”Med et regnbueflag i hånden” i Lambda

skaben Køn?

• ”Celebrating Gayness as Danishness” i en-

Nordica (1/16)
gelsk antologi fra forskernetværket Thought as
Action. Udkommer også på fransk. [Under

Bente Rosenbeck:

udgivelse.]

• Sammen med Kari Melby, Anna-Birte Ravn,

• ”At forandre for at bevare – den biopolitiske

og Christina Carlsson Wetterberg: What is

rekonfiguration af den homoseksuelle” [under

Nordic in the Nordic gender model? Pauli Ket-

udgivelse].

tunen and Klaus Petersen: Beyond Welfare

• ”U/Levelige slægtskaber – en analyse af Rosa

State Models. Transnational Historical perspec-

Morena”. (sammen med Lene Myong) [under

tive in Social Policy. Edward Elgar: Cheltenham

udgivelse i Kultur og Klasse]

2011.

• Redigeret Kvinde, Køn og Forsknings tema-

• Færddiggørelse af artikel: Fra aktivisme til

nummer Trans* nr. 3-4, 2011 med Maja Bissen-

akademia.

bakker Frederiksen og Tobias Raun.

• Færddiggørelse af manus: Har videnskaben

• ”Indledning” i: Kvinde, Køn og Forskning,

køn. Udkommer 2012 på Museum Tusculanum.

temanummer Trans* nr. 3-4, 2011 (med Tobias

Andet og administrativt arbejde
på Centeret
Bente Rosenbeck:
• Viceinstitutleder
• Koordinator for biblioteket og studiemiljø
• Styregruppen for koordinationen for
kønsforskning, Københavns Universitet
• KVINFOs bestyrelse
• IARU projekt: Women and Men in the
Globilizing Universities
• Nordisk projekt: Nordwel med udgivelser
som Det politiske ægteskab (2010) og
Beyond Welfare State Models. Transnational Historical perspective in Social Policy
(2011)
• Styregruppen for Centrum for Danmarksstudier, Lunds Universitet
• Følgegruppe for Håb og omsorg. Projekt
om diakonisserne i Danmark
• Afsluttet lederkursus på KU
• Ph.d.- stipendieudvalg på INNS, forår
2011
• Bedømmelsesudvalg på første amanuensisstilling i Trondheim
• Leder af gruppen Informationssøgningskompetencer under Den gode uddannelse
• Deltager i faggruppen vedr. kønsforskning
under Den bibliometriske forskningsindikator
• Medlem af bestyrelsen for Kvinderegensen
• Bedømmer i Högskoleverkets kvalitesudvärdering av udbildning i genusvetenskap
Maja Bissenbakker Frederiksen:
• Det nationale netværk for kønsforskning
• Forbereder udgivelse om affektteori med
5 studerende. Udkommer i FS2012 som
netudgivelse
• Præsentation af affektudgivelsen planlæges som et ”Blå Tirsdag”-arrangement
• Planlægger afholdelse af Ph.d.-kursus på
SDU 2012/2013

Raun og Maja Bissenbakker Frederiksen).

Nebeling Petersen og Tobias Raun.

Michael Nebeling Petersen:
• Redaktionsmedlem på tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning
• Deltaget i master-classes med hhv. Ken
Plummer og Susan Stryker
• Redaktionsmedlem af Queerkraft

• ”Indledning” i: Kvinde, Køn og Forskning,

• Medlem af Forskningsudvalget på INSS

Maja Bissenbakker Frederiksen
• Redigeret Kvinde, Køn og Forsknings temanummer Trans* nr. 3-4, 2011 med Michael

temanummer Trans* nr. 3-4, 2011 (med Michael Nebeling Petersen og Tobias Raun).

Se alle publikationer fra Center for Kønsforsk-

• ”Dannelse og dissonanser. Danskfagets in-

ning op hjemmesiden:

og ekskluderende konstruktioner af køn og

koensforskning.ku.dk/nyeudgivelser/

	
  

