Call for papers
Hva er nytt under solen?
Symposium om kjønn og makt i idrett/ friluftsliv
27.–28. september 2012, Høgskolen i Telemark, avd. Bø

For tretti år siden arrangerte daværende Distriktshøgskolen i Telemark det som trolig var
første forskningsseminar om idrett og kjønn i Norden. På høgskolen har det framfor alt vært
professor Gerd von der Lippe som har ledet an innenfor denne forskningsretningen. Nå
nærmer det seg slutten for Gerds karriére på HiT, og vi skal markere dette med et symposium
om det som har vært Gerds hovedinteresse, nemlig problemstillinger knyttet til makt og kjønn
innenfor idrett/ friluftsliv. Idrettsforskningsmiljøet på Høgskolen i Telemark utgjør i dag et
etablert og velkjent miljø og friluftslivsstudiet er ett av de ledende i Norden. Vi har invitert
fire innledere som skal gi symposiet en bred appell og som tydeliggjør hvordan
kjønnsperspektivet hører hjemme i en større samfunnsmessig kontekst. Vi har engasjert én
sosiolog (Hanna Helseth), én idé-historiker (Claes Ekenstam), én forfatter/ skribent (Marta
Breen) og én fra praksisfeltet (forhåpentligvis en av deltakerne fra TV-programmet Ingen
grenser). Vi ønsker på denne måten at seminaret blir et møtested mellom forskning og
praksisfeltet, altså mer enn et lukket, akademisk forskningsseminar. Marit Breivik skal også
holde et innlegg.
Vi håper nå å få både nye og etablerte forskerstemmer på programmet, slik at utfordringer
knyttet til makt og kjønn innenfor idretts- og friluftsfeltet gjennom dette symposiet blir
aktualisert og satt på dagsorden i fagmiljøet.
Vi ønsker oss innlegg som setter søkelyset på:
trener- og lederrollen
trener- og utøverrelasjonen

likestilling
sexpress og trakassering
kjønnede stereotypier i mediene
dominerende/marginaliserte diskurser innenfor idretts- og friluftslivsfeltet
nyere teoriutvikling innenfor kjønnsforskningen
annet
Det legges opp til et diskusjonsseminar, og vi ønsker oss korte, aktuelle innlegg (15 min) med
påfølgende diskusjon. Innleggene, i hvert fall noen av dem, vil bli trykt i en antologi.
Fristen for å melde inn paper er 5. mai. 2012.
Påmelding gjøres til Nanna.lokka@hit.no

