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NEWS

UPCOMING EVENTS

2015-09-08
The semester has started and we are happy to see
that so many students have chosen to study at
the Centre for Gender Research. This semester’s
welcome lunch was held on September 8th and
it gave the student’s an opportunity to meet most
of the Centre’s researchers and learn about their
current research projects.
www.gender.uu.se/

2015-09-17
Michelle Göransson, FD, Stockholms universitet:
Köttätande som norm.
Klockan 13.15-15.00 vid Centrum för genusvetenskap,
Villavägen 6 (lokal meddelas på plats).

2015-08-17
The employees at the Centre started the
semester with a kick-off at Rävsten with team
building activities and Pecha Kutcha presentations.
It was a successful 24 hour visit that gave us positive energy for the upcoming semester.
www.gender.uu.se
2015-07-27
Äventyrare. Tänker du på en kvinna eller en man
när du hör ordet? Karin S Lindelöf, forskare vid
Centrum berättar i en intervju med Sveriges
Radio P1 att kvinnor förväntas att inte orka eller
våga göra en del saker. I Karins nya projekt hoppas
hon att få möjlighet att studera och undersöka
mer om kvinnliga äventyrare. Lyssna på hela inslaget av Äventyrarna på Sveriges Radio P1. Länken
till programmet hittar ni på vår hemsida.
www.gender.uu.se/information/
2015-07-23
I somras intervjuades Centrums forskare MayBritt Öhman av P4 Västerbotten. Hon förklarar i
intervjun att det inte finns någon större kunskap
bland högskolelärare och universitetslärare om
samer och deras historia. Forskning visar att det
främst är de som jobbar med samiska studier som
är insatta i ämnet men att det för övrig är stor
brist på kunskap om samer. Lyssna på hela inslaget
via vår hemsida.
www.gender.uu.se/

2015-10-01
Erika Lundell, FD vid Linnéuniversitetet:
Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar levande rollspel i Östersjöregionen.
Klockan 13.15-15.00 vid Centrum för genusvetenskap,
Villavägen 6 (lokal meddelas på plats).
2015-09-24
Nästa vecka kommer Lisa Hagelin att hålla höstens
första Genuslunch. Lisa kommer att prata under
titeln: Mannen är av naturen modigare än kvinnan.
Maskuliniteter och femininiteter i antikens Rom.
Boka gärna din biljett i tid så att du är garanterad en
plats. Mer information om detta på vår hemsida.
www.gender.uu.se/information/Seminarier/
2015-09-29
Den 29e september släpps rapporten Könsskillnader
i skolresultat och psykisk ohälsa. Centrums forskare
Anne-Sofie Nyström kommer att delta i seminariet
som hålls i samband med detta. Läs mer om evenemanget på vår hemsida.
www.gender.uu.se/information/

GUEST RESEARCHERS
During the summer the Centre has had the pleasure
of welcoming two new guest researchers to the Centre. Yasmin Roofi from Islamia University of
Bahawalpur, Pakistan and Chitra Sinha from the Royal University for Women in Bahrain.
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