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Kvinder og mænd Henning Bech Hent PDF Hvad kommer der frem, når kvindeundertrykkelsen går tilbage?
Og hvad med det, der måske aldrig passede så godt med fortællingerne om mænds magt og den påtvungne
opsplitning mellem kønnene? I sit store og originale værk om køn, Kvinder og mænd, ikke blot redegør

forfatteren for de feministiske positioner/fortællinger om køn, der har gjort sig gældende inden for kvinde- og
kønsforskningen siden 1970’erne, men Henning Bech leverer også sit bud på mulige alternative fortællinger

om køn. I første del gennemgås den klassiske feminisme og de fortællinger om køn, som udspringer af
patriarkatsteorier, diskursanalyse, forhandlingsteori m.m. I anden del gælder det de nyere post-feministiske
bud på fortællinger om køn, herunder dekonstruktion, queerteori m.m. I tredje og sidste del giver Henning
Bech sit eget meget radikale bud på nye fortolkninger, nye forståelser af fænomenet køn. Disse bud på nye
ikke-reducerende fortællinger om køn falder i så forskellige genrer som detektivfortælling, brevskrivning og
eksistensfilosofi og tager udgangspunkt i bl.a. pædofilidebatten og tv-programmet Kønsspil. Kvinder og

mænd er nok et omfangsrigt og ambitiøst værk, men på grund af sin velskrevne og pædagogiske fremstilling
er det til at læse. Værket fungerer som introducerende læsning inden for en bred vifte af kønsforskningen,
men har også en mere almen appeal inden for humaniora og samfundsfag, bl.a. i relation til disciplinen

videnskabsteori. Henning Bech er professor på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Han har skrevet
talrige artikler og bøger om køn, seksualitet, byliv, billedmedier og andre fænomener i senmoderne samfund.
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nye ikke-reducerende fortællinger om køn falder i så forskellige

genrer som detektivfortælling, brevskrivning og eksistensfilosofi og
tager udgangspunkt i bl.a. pædofilidebatten og tv-programmet
Kønsspil. Kvinder og mænd er nok et omfangsrigt og ambitiøst

værk, men på grund af sin velskrevne og pædagogiske fremstilling er
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