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2017-04-28
Welcome to a lambda nordica event with Jack 
Halberstam, Professor at Columbia University.  
Titel: Zombie Humanism At The End of the World
When: May 9th 16.15 - 18.00 
Where: Geijersalen, English park
www.gender.uu.se/utbildning 

2017-04-19
Congratulations to our regular visting schoolar Kate 
Scantlebury who is one of AERA’s winners of the 
2017 awards for excellence in education research. 
Kate recieved the Distinguished Contributions to 
Gender Equity in Education Research Award. Read 
more about the award on our website. 
www.gender.uu.se/nyheter/

2017-04-14
We are very happy to finally have both of our new 
PhD students in place, Elina Nilsson and Catarina 
Wahlgren. We are also happy to have a guest re-
searcher Naoko Inami with us for a full year. Warm 
welcome to all of you! 
www.gender.uu.se/nyheter/

2017-04-11
Den feministiska stadsvandringen fortsätter att göra 
succé med lika många deltagare även den andra gån-
gen, alltså över 130 personer. Nu är det två tillfällen 
kvar och vi hoppas såklart att ni vill följa med även 
då. Kommande stadsvandringar är den 10 maj och 
den 7 juni, båda klockan 18.00. Samling vid  
Geijer-statyn utanför universitetshuset.
www.gender.uu.se/feministiskstadsvandring/ 

2017-04-07
Ni har väl inte missat de korta filmklippen med 
Sveriges häftigaste forskare? Centrums forskare  
Renita Sörensdotter är en! Filmerna vänder sig till 
10-16 åringar och görs inför Vetenskapsfestivalen 
i Göteborg. Se filmklippet när Renita pratar om 
normer på vår Facebook-sida. 
www.facebook.com/centreforgenderresearch/ 

We are approching the last Thursday seminar for 
this semester. Keep an eye on the website for more 
information about upcoming seminars this autumn. 

2017-05-11
Helena Pedersen, Senior lecturer at the Department 
of Child and Youth Studies, Stockholm University. 
Desiring-machines: Animals as affective investments in 
education. 
Room: KWB at the Centre for Gender Research
(Villavägen 6) between 13.15–15.00.
www.gender.uu.se/information/seminarier

GENUSLUNCH
2017-05-09
Nu är det bara en genuslunch kvar! Boka din bljett 
via Uppsala stadsteaters hemsida eller på telefon.  
www.uppsalastadsteater.se eller 018 -14 62 00

Den sista genuslunchen hålls den 9 maj och då är 
det Helena Wahlström Henriksson som föreläser. 
under titeln Mamman och minnet - män skriver om 
sina mödrar. 

Genusluncherna är ett samarbete mellan Centrum 
för genusvetenskap, Folkuniversitetet och Uppsala 
stadsteater. Under tre tisdagar ger forskare från  
Centrum föreläsningar om vitt skilda ämnen  
samtidigt som gästerna äter en vegetarisk lunch, 
kaffe/te och kaka i stadsteaterns lokaler. Genus- 
luncherna hålls alltid mellan klockan 11.45–13.00. 
Varmt välkomna! 
http://www.gender.uu.se/om-oss/genuslunch/
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Are you our next PhD student? The Centre for  
Gender Research is now looking to hire a PhD  
student in Gender Studies with specialization in  
biology and/or chemistry education research. You 
are welcome to submit your application no later 
than May 5th. 


