FORSKNING SOM PÅVERKAR
12.00–12.15 Inledning
Göteborgs universitet som aktiv aktör i arbetet för ett öppet samhälle.
Talare: Helena Lindholm Schultz, prorektor Göteborgs universitet

12.15–13.15 Paneldiskussion: Hen - i vetenskaplig text och praktik
På vilket sätt används pronomenet hen i vetenskapliga texter och vetenskaplig
praktik? Paneldiskussion följt av en publikdiskussion.
Medverkande: Angelica Löwdin, språkvetare, medlem i Göteborgs stads HBTQsamråd
Anna Gunnarsdotter Grönberg, språkvetare, Institutionen för
svenska språket
Lena Martinsson, genusvetare, Institutionen för kulturvetenskaper
Ylva Byrman, språkvetare, Institutionen för svenska språket.
Medverkar i radioprogrammet Språket
Moderator:

Berit Larsson, genusvetare och pedagogisk utvecklare vid PILenheten, GU

13.30–14.15 Forskningstema från Chalmers tekniska högskola
Föreläsning om aktuell forskning vid Chalmers om boendeformer och
samhällsförändring.
Boendeformer och livsprojekt
Hur fungerar våra bostäder i dag när en mångfald av kulturer och boendesituationer
växer sig allt starkare?
Anna Braide Eriksson, Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola

14.30–15.45 Forskarstafett
Presentation av delar av den forskning som bedrivs vid Göteborgs universitet.
Att göra och göras till ”invandrarkillen”: Unga män om kön och sexualitet i det nya
Sverige.
Nils Hammarén, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Begär mellan kvinnor i skönlitteraturen. Det icke tänkbara och det ständigt fruktade.
Eva Borgström, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Teknobegär som heterobegär: Nörden i den heterosexuella matrisen.
Föreställningar om maskulinitet, kropp och heterosexualitet i relation till högre teknisk
utbildning.
Andreas Ottemo, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Maskulinitet och muskler: Ett tvärkulturellt perspektiv på mäns anpassning till
könsstereotypa normer och strävan efter en perfekt kropp.
Kristina Holmqvist Gattario, Psykologiska institutionen
Hur beter sig genuina konvertiter & HBTQ-personer? Bedömning av religion &
sexualitet i asylärenden.
Hanna Wikström, Institutionen för socialt arbete
Moderator: Helena Wattström, Högskolan för scen och musik

16.00–17.00 Bortom heteronormen
Gestaltning av scener från rapporten Avslöja heteronormen varvas med panelsamtal. I
samtalet ger forskare, lärare och studenter sina reflektioner kring uppspelade scener.
Fokus är hur normkritisk pedagogik och likabehandling ges utrymme i utbildningen och
hur heteronormativa hinder och diskriminering kan motverkas.
Arrangörer: Håbeteku-studenterna och Göteborgs universitet
Medverkande: Berit Larsson, genusvetare och pedagogisk utvecklare vid PILenheten, GU
Cornelia Karlsson, lärarstudent och representant för SFQ
Helena Wattström, lektor och ansvarig för musiklärarutbildningen,
Högskolan för scen och musik, GU
Lena Mårtensson, Sociala enheten, Chalmers studentkår
Sandra Moberg, Likabehandlingssamordnare, Personalenheten, GU
Moderator:

Pom Sandhagen, Håbeteku-studenterna

Välkommen!

