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CALL FOR PAPERS  

Relationen mellan människa och djur har länge upptagit våra tankar. I ett hierarkiskt ramverk 

placeras människan ofta högst upp och djuren inordnas efter hur lika de verkar vara människan, 

med utgångspunkt i deras fysiologi, tankeverksamhet, förmåga att uppleva känslor och att 

kommunicera. Inom de discipliner där fokus ligger på representation, som i exempelvis 

litteratur-, film- och konstvetenskap och andra kulturstudier, undersöks hur förhållandet mellan 

mänskliga och icke-mänskliga djur framställs. Kritiska djurstudier och människa-djurstudier är 

fält där sådan forskning bedrivs, liksom inom ekokritisk och posthumanistisk forskning. Dessa 

teoretiska perspektiv kan ha skilda ingångar, metoder och resultat men delar intresset för studiet 

av relationen mellan mänskliga och ickemänskliga djur.  
 

Konferensen uppmärksammar frågor där relationen mellan arter undersöks i syfte att främja 

breda mångdisciplinära samarbeten. Målet är att samla forskare i ett nytt nordiskt nätverk kring 

studiet av hur människa-djur-relationer framställs i narrativa former, såsom barn- och 

ungdomslitteratur, film, konst, spel, fanfiction, fanart och utställningar. Keynote-talare är Zoe 

Jaques (University of Cambridge), barnlitteraturforskare med posthumanistiska och ekokritiska 

perspektiv, samt Helena Pedersen (Göteborgs universitet), forskare i kritiska djurstudier och 

kritisk djurpedagogik.  
 

Vi välkomnar bidrag som rör, men inte begränsas till: 

• historiska perspektiv på relationen människa-djur  

• bilden av människa-djur-relationer utifrån ett djurrättsperspektiv  

• skildringen av kommunikation över artgränserna  

• visuella representationer av människa-djur-relationen   

• perspektiv från posthumanism, ekokritik, postkolonialism, intersektionalitet, kritiska 

djurstudier och genusvetenskap 

 

Två presentationsformer erbjuds:  

• individuella paperpresentationer om max 20 minuter  

• panelpresentation där max fyra papers presenteras och diskuteras under max 60 minuter   

  

Paperpresentationerna kan såväl presentera forskningsidéer som redovisa pågående eller 

avslutad forskning, och ges på skandinaviska språk eller engelska. Abstract om 250 ord samt 

önskemål om presentationsform sänds in senast den 15 mars till ann-sofie.persson@liu.se. 

Besked om vilka bidrag som accepterats lämnas den 31 mars. För de deltagare som är 

intresserade av att ingå med en vetenskaplig artikel i en fackgranskad konferenspublikation 

kommer en sådan möjlighet att erbjudas.  
 

Initiativtagare och konferensorganisatörer  

Ann-Sofie Persson, litteraturvetenskap vid Linköpings universitet  

Helen Asklund, litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet  

Carola Nordbäck, historia med historiedidaktisk inriktning vid Mittuniversitetet  

Lena Manderstedt, svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet 

 
 


