KØNSSTUDIER
VED CENTER FOR KØNSFORSKNING
Kønsstudier udbydes som BA‐og KA‐tilvalgsfag på KU. Formålet med undervisningen i køns‐
studier er at give de studerende et videnskabeligt, teoretisk og praktisk fundament, der gør dem i
stand til at foretage analyser af køn både i forsknings‐ og samfundsmæssige sammenhænge,
herunder i forhold til ligestillingsspørgsmål.
AT LÆSE KØNSSTUDIER
Kønsstudier tager selvsagt udgangspunkt i køn, men på mange måder beskæftiger studiet sig
bredt med forskellighed og hvordan forskellighed kan håndteres.
Som studerende på kønsstudier bliver man i stand til at stille nye og utraditionelle spørgsmål
til de gængse forestillinger om kønnets og identitetens betydning. Gennem konkrete analyser,
mundtlig og skriftlig formidling, historiske læsninger og bredere perspektiveringer lærer man
at arbejde med køn som perspektiv og problemfelt.
Når du læser kønsforskning, opnår du med andre ord en dybtgående indsigt i køns‐ og
identitetsforhold såvel som kønsforskningens problemstillinger. Du vil i løbet af din
uddannelse have fået et overblik over den humanistiske kønsforskning, dens historie, teorier
og metoder. Kønsforskning er tværfagligt anlagt og derfor vil du opleve at få redskaber til at
kunne arbejde med køn og forskellighed som synsvinkel og problemfelt inden for en række
forskellige fagområder.
Du vil også få kendskab til, hvordan man kan arbejde med ligestillings‐ og inklusions‐
spørgsmål i større samfundsmæssige sammenhænge. Det er en viden, der kan bruges som en
resurse i alt, hvad du måtte foretage dig efter endt studie.
Når du læser kønsforskning, får du således en lang række kompetencer, som har at gøre med
emnet køn. Men mange af kønsforskningens analysemåder, metoder og betragtninger kan
overføres til andre områder. En kønsstuderende erhverver kompetencer, som man med fordel
kan trække på i konsulentvirksomhed inden for inklusions‐, ligestillings‐, og HR‐politikker,
der fx omhandler alder, etnicitet, handikap, seksualitet og andre identitetsmarkører.

SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE:
CENTER FOR KØNSFORSKNING: KOENSFORSKNING.KU.DK
SE VORES ARRANGEMENTER PÅ CENTERETS FACEBOOK‐SIDE:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CENTERFORKOENSFORSKNING

KURSER, SOM AFHOLDES OM EFTERÅRET
KØNSFORSKNINGENS TEORI OG PRAKSIS

Kurset introducerer væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi
ser på centrale kønsforskningsmæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns‐
forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet
feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har eller noget, man
gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det
specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Hvilken rolle spiller
kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Hvilken betydning har op‐
fattelser af køn for opfattelser af andre sociale fænomener? Kan køn overhovedet undersøges
isoleret eller interagerer det per definition med klasse, race og seksualitet? Hvad har kvinders
stilling i samfundet historisk set været, og hvilken indflydelse har kvindekampen haft på
moderne ligestillingsbegreber? Hvad er ligestilling overhovedet, skal vi have det, og opnås det
i så fald bedst gennem kvoter eller mainstreaming eller noget helt tredje?
På kurset undersøger vi begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i
den sociale, kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter.
Kønsforskningens teori og praksis præsenterer en række teorier og retninger herunder:
Psykoanalyse, maskulinitetsforskning, postkolonial feminisme, queer teori, forskels‐
feminisme, biologi, intersektionalitet, og trans*‐teori. Kurset består af konfrontationstimer,
seminarer og øvelser.
OBS: Kurset indebærer mindst 2‐3 heldagsseminarer (fra ca. 10‐16). Det kan
derfor egne sig minder godt til kombination med andre kurser, som ligger samme dag.
Kurset udbydes som BA‐tilvalg, men kan opgraderes til KA‐tilvalg. Omfang: 15 ETCS.

CYBORGS, GUDETRIKS OG FEMINISTISK KVANTEMEKANIK – KØN OG VIDENSKAB

Dette kursus tager udgangspunkt i kønsforskningens videnskabsteoretiske diskussioner og de
principielle spørgsmål om videnskabens natur, som kønsforskning giver anledning til. Består
sand videnskabelighed i at kunne hæve sig over kønnede, klassemæssige og etniske forskelle
– eller består den netop i at kunne reflektere kritisk over hvilke forskelle, der gør en forskel?
Hvordan kan man videnskabeligt forholde sig til forskellighed? Og hvilke etiske og politiske
konsekvenser kan forskelstænkning have? Hvad har det videnskabshistorisk betydet, at
kvinder var udelukkede fra uddannelsesinstitutioner som fx universitetet? Og hvilke
forandringer betød det, at kvinderne fik adgang? For kvinderne? For mændene Og for
videnskaben? Vi skal se på diskussion om, hvad der udgør objektiv videnskab, og om hvorvidt
man kan tale om forskellige former for objektivitet. Hvilken rolle spiller andre sociale
kategorier, som fx etnicitet, race, klasse, alder, handikap og seksualitet for, hvordan et områdes
(og en forskers) videnskabelighed vurderes? Er det overhovedet meningsfuldt at lægge en
kønsforskningsvinkel på videnskaber som sprog‐ og litteraturforskning, filosofi, biologi og
fysik? Og i givet fald hvordan? Skal videnskaben afdække virkeligheden eller indgå i en dialog
med den? Og kan man virkelig hævde, at et lynnedslag er queer?
På kurset kommer vi omkring begreber som objektivitet og subjektivitet, situeret‐
hed og cyborgs, tænketeknologier og feministiske figurationer, nomadiske subjekter og

akademiske drags, poststrukturalisme og nymaterialisme og meget mere. Som studerende vil
du få lejlighed til at undersøge, hvad en kønsvinkel kan betyde for din egen kernefaglighed.
Kurset udbydes som KA‐tilvalg, men kan også tages som BA‐tilvalg. Omfang: 15 ETCS.

KURSER SOM AFHOLDES OM FORÅRET
Der udbydes foreskellige særligt studerende emner, som skifter fra år til år. Kurserne udbydes
som BA‐ og KA‐tilvalg. Omfang: 15 ETCS.

HER KAN NÆVNES :
KÆRLIGHED OG

SKAM – FØLELSERNES POLITIK I DEBATTER OG KULTURPRODUKTER

FRA QUEER TIL CRIP
FRA KØN TIL QUEER: MODERNITET, SEKSUALITET OG KULTUR
SE MERE I KURSUSKATALOGET
STUDIEORDNINGERNE FOR BA‐TILVALG OG KA‐TILVALG GIVER OGSÅ ET INDBLIK I STUDIET
HTTP://HUM.KU.DK/UDDANNELSER/AKTUELLE_STUDIEORDNINGER/KOENSSTUDIER/

FORSKNING

DU KAN LÆSE MERE OM FORSKNINGEN PÅ CENTRET HER: HTTP://KOENSFORSKNING.KU.DK/

Relevante institutioner
Koordinationen for Kønsforskning informerer hvert semester om undervisning, der udbydes af
danske universiteter. Her informeres også om andre aktiviteter.
http://koensforskning.soc.ku.dk/undervisning/
KVINFO er Danmarks videns‐ og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.
Udgiver relevante nyhedsbreve: Kvinfo’s Webmagasin, Nyhedsbrev. Her findes digetale
ressourcer om dansk ligestillingshistorie. http://kvinfo.dk/
Institut for Menneskerettigheder er et nationalt ligebehandlingsorgan. Ligebehandling er
blevet bredere og omfatter efterhånden mere end køn. Alle skal have lige rettigheder og
muligheder uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handicap, alder, seksuel
orientering mv. https://menneskeret.dk/emner/ligebehandling
Minister for ligestilling. Ligestillingsafdelingen arbejder med ligestilling på tværs af
ministerierne og flytter ofte rundt mellem ministerierne. Hvert år udgives
Redegørelse/perspektiv‐ og handlingsplan http://um.dk/da/ligestilling/
Foreningen for Kønsforskning arbejder for mere og bedre kønsforskning i Danmark.
Foreningen står bag tidsskriftet Kvinder, køn og forskning og afholder forskellige
arrangementer. Årskonferencen afholdes hvert år og i forbindelse med denne uddeles Kraka‐
prisen.
Vækstlaget er Foreningens tilbagevendende arrangement, hvor nye kandidater og ph.d.’ere
præsenterer deres forskningen. Vækstlaget afholdes en til to gange pr. semester i København
i samarbejde med KVINFO. http://koensforskning.dk/

GENDER CERTIFICATE PÅ KU

Gender Certificate‐ordningen er et tilbud til alle studerende på KU om at kunne kvalificere sig
inden for køns‐ og kropsrelaterede emner både inden for og på tværs af fakulteter. Ordningen
træder 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 med i Gender Certificate‐ordningen, Læs mere om Gender Certificate her:
http://koensforskning.soc.ku.dk/gendercertificate/
Gender certrificate har et særligt aftagerpanel, se http://koensforskning.soc.ku.dk/nyheder/aftagerpanel/

HVAD KAN JEG BRUGE DET TIL? HVAD KAN JEG BLIVE?
Et tilvalg i kønsforskning gør dig i stand til at anvende køn som analyse‐ og forståelseskategori,
ligesom du opøver kompetencer i at arbejde med forskellighed i en række samfundsmæssige
sammenhænge. De problemstillinger, som kønsforskningen giver viden om, kvalificerer din
faglige viden på mange områder – enten som et direkte redskab eller som en bagvedliggende
ressource.
EKSEMPLER PÅ INSTITUTIONER DER ARBEJDER MED KØN
Ligestillingsloven om ligebehandling af kvinder og mænd fra 2004 indførte et krav om
mainstreaming, hvilket har medført, at der er kommet flere jobs, hvor viden om køn er en
kvalifikation. Efter ligestillingsloven § 4 skal offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i al
planlægning og forvaltning. Ligeledes er Danmark forpligtet til at gennemføre EU’s
ligestillingsdirektiver og har oprettet et nationalt ligestillingsorgan
Ligestillingsenheden i ministeriet, KVINFO, Dannerhuset, 3F, LO, Center for Socialt Udsatte,
Danmarks
nationale
Ligebehandlingsorgan
(Institut
for
Menneskerettigheder),
Koordinationen for Kønsforskning i Danmark er alle eksempler på institutioner, hvor køn
indgår som en del af målsætningen eller som integrerer køn som en del af deres arbejde.
Herudover finder mange med en uddannelse i køn arbejde inden for ligestillingsområdet i
kommuner og private virksomheder, ligesom mange arbejder inden for reklame, kommuni‐
kation og PR eller inden for forlagene eller dagbladene. Hertil kommer at viden om køn og for‐
skellighed udgør en væsentlig ressource i forbindelse med mange former for HR‐mangement,
mangfoldighedsledelse og i konsulentvirksomhed.
VIDERE UDDANNELSE OG FORSKNING
I Danmark findes der en bred tværfaglig forskning i køn. Der findes også forskning, hvor køn
optræder som tema eller direkte omdrejningspunkt i samspil med eller i perspektivering til
andre kategorier som etnicitet, seksualitet, samt klasse og sociale forhold. Det er ligeledes
muligt at have køn med som analysefelt i et ph.d.‐stipendium (doktorrand‐stipendium hvis du
vælger at læse videre i Sverige).

