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2016-05-13
Marie Ståhl will defend her doctoral thesis on Friday, 
May 13. The dissertation will take place at 13.15 in 
Blåsenhus. The title of the thesis is The norms and  
values of the chemistry subject. Discourse Analytical 
studies of national tests in chemistry and related student 
texts. The dissertation will be in Swedish. Welcome!  
www.gender.uu.se

2016-04-22
The Centre’s website has a new look! We hope that 
you will like it and find it more user-friendly. Let us 
know if there is something you can’t find or if 
something is missing. Check it out! 
www.gender.uu.se

2016-04-18
Anmälan till höstterminen är nu stängd och vi ser 
fram emot att erbjuda flera kurser i höst. Vi ser  
extra mycket fram emot att ha möjlighet att erbjuda 
Genusvetenskap A både på Campus Gotland och i 
Uppsala i höst. 
www.gender.uu.se/information

2016-04-08
Mellan den 16 april och den 15 maj pågår  
utställningen ”hon, hen och han”. Syftet är att visa hur 
kön skapas redan från födsel och hur detta kan skapa 
konsekvenser. Centrums föreståndare Anita  
Hussénius var med och föreläste vid invigningen. Även 
Klara Goedecke och Anna Samuelsson från Centrum 
kommer att medverka under utställningen. Läs mer 
om utställningen på vår hemsida.  
www.gender.uu.se/information

2016-05-19
Tanja Joelsson, FD vid Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet: 
Barn i farten - barns rörlighet och tillgång till staden.
Rum: 12:08 (Villavägen 6).
www.gender.uu.se/information/seminarier

2016-05-26 
Christian Gullette, PhD at the University of  
California, Berkeley Scandinavian:
The Not-So-Triumphant Will: Masculinity, Futurity, and 
the Reappearance of the Bergfilm in Ruben Östlund’s 
Turist.
Room: KWB at the Centre (Villavägen 6).
www.gender.uu.se/information/seminarier

GENDER LUNCH
2016-05-19
Marie Ståhls genuslunch den 21 april blev tyvärr 
inställd men vi hoppas att ni kommer på terminens 
sista lunch som äger rum torsdagen den 19 maj. Då 
kommer Anna Samuelsson, forskare vid Centrum 
för genusvetenskap, att prata under titeln Kroppar i 
naturens teatrar: om hur djur och människor ställts ut 
i naturhistoriska museer. Boka gärna era biljetter på 
Reginas hemsida. Varmt välkomna! Tid: 11.45 - 13.00
www.gender.uu.se/information/seminarier 
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INVITATION
2016-04-28
On April 28th the Centre will arrange an official  
welcoming event for Gabriele Griffin, our very first 
professor in gender research. Gabriele will hold a  
lecture with the title Childhood Matters.  
Warm welcome! 
Time: April 28th 16.15 - 17.00.  
Place: Ihresalen (English park). 

AVAILABLE JOBS 

2016-04-28
The Centre now has two jobs available:  
1. A full time researcher/postdoc with focus on  
Medical Humanities at the Center for Gender  
Research, for one year starting August 2016.

2. A full time researcher with focus on family and 
kinship, at the Center for Gender Research for six 
months starting August 2016, with the possibility of a 
six months extension.


