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Introduktion 
Terminen börjar den 28 augusti med introduktionsmöten för kursen du ska läsa i höst samt 
introduktion till ämnet genusvetenskap och genusvetenskapliga studier. Den kommer du att läsa 
tillsammans med studenter inom Kandidatprogram i genusvetenskap samt under delkurs tre också 
studenter från Kandidatprogrammet i Equality and Diversity Managament. 
 
Introduktionsdag 28 augusti 
10.00- 10.30 Välkommen till Genusvetenskapliga institutionen 
Konsertsalen,  Akademiska föreningen 
10.30- 11.00 Praktisk information om studier i genusvetenskap och Lunds universitet 
Konsertsalen, Akademiska föreningen 
11.15-12.00 Introduktion till GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs 
Konsertsalen, Akademiska föreningen 
(ca) 13.00 Rundvandring och lära-känna 
 

Mentorsmöten 
Som en del av din introduktion till universitetet och till studierna i genusvetenskap anordnar vi 
mentorsmöten i början av terminen. Mentorsmötena är till för att du ska få möjlighet att lära känna 
dina kurskamrater och diskutera studier och kursinnehåll på ett lättsamt vis utanför klassrummet.  
Din mentor är en äldre student som läst grundkursen innan och är väl förtrogen med 
kursinnehållet, och som kan stötta och guida dig in dina studier. Mentorsmötena kommer att ligga i 
samband med föreläsningarna under de första veckorna på kursen, och vi bjuder alltid på fika. 
 

VÅLKOMSTBREV 

Hej och välkommen till grundkursen i genusvetenskap! 
Du som får det här brevet har blivit antagen till  GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs. Den här 
höstterminen kommer du tillsammans med kurskamrater och lärare på grundkursen att utforska 
genusvetenskapen. Kursen ger grundläggande kunskaper om ämnet genusvetenskap och en 
introduktion till genusvetenskapliga teorier och forskningsfält utifrån områdena arbete, intimitet och 
rättvisa. Du kommer att lära dig analysera komplexa maktrelationer relaterade till kön, klass, 
sexualitet, ras/etnicitet, ålder och fysisk förmåga. Vi hoppas kunna inspirera och utmana dig att till 
nya intressen och insikter genom den rika flora av frågor som genusvetenskapen ställer och försöker 
besvara.  

https://www.google.se/maps/place/AF+Borgen+AB/@55.7054299,13.1933939,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465397c5652d60f7:0x1b08fde3cbce8eba!8m2!3d55.7054269!4d13.1955826


Genusvetenskap: Grundkurs 

Schema, kursplan och litteraturlista   
Vi använder webbplattformen live@lund för varje 
kurs. Där kan du redan nu läsa schema, 
kursplan och litteraturlista. Kursen håller ett högt 
tempo och det är bra om du kan låna eller köpa 
första delkursens litteratur till kursstart. Besök 
gärna vår hemsida www.genus.lu.se för 
information om institutionen och programmet. 
   
   
 
 

Kursregistrering 
Vi använder oss av webbregistrering, vilket 
innebär att du själv ska registrera dig på höstens 
kurs. Det gör du genom att logga in i 
studentportalen. Tänk på att 
webbregistreringen är öppen mellan den 21/8 
till 28/8. Om du registrerar dig men inte deltar i 
undervisningen kommer vi att avregistrera dig 
efter kursens tre första veckor. 
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Forskningsseminarier 
Institutionen bjuder varje termin in till öppna 
forskningsseminarier. Här presenterar genus-
forskare, både våra egna forskare och kollegor 
från när och fjärran, aktuella forskningsresultat 
inom genusvetenskapen. Håll utkik på 
www.genus.lu.se för exakta datum. Du är varmt 
välkommen att delta! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Varmt välkommen! 
 
Rebecca Selberg  Helena Gyllensvärd 
Studierektor   Studievägledare 
 

VÄLKOMSTBREV 

Dina lärare 
Lärarna och forskarna på institutionen är verksamma inom en rad olika områden inom 
genusvetenskapen. Under hösten kommer du att träffa följande lärare i klassrummet; Mikael Karlsson, 
Diana Mulinari, Rebecca Selberg, Bolette Frydendahl Larsen, Maja Sager, Kerstin Sandell, Katrine 
Scott, Irina Schmitt och Malin Espersson. Bekanta dig gärna med dem genom att läsa deras personliga 
hemsidor. 

https://liveatlund.lu.se/sv-se/Sidor/default.aspx?r=30
http://www.genus.lu.se/
http://www.student.lu.se/uPortal/f/welcome/normal/render.uP
http://www.genus.lu.se/
http://www.genus.lu.se/mikael-m-karlsson
http://www.genus.lu.se/diana-mulinari
http://www.genus.lu.se/rebecca-selberg
http://www.hist.lu.se/person/BoletteFrydendahlLarsen/
http://www.genus.lu.se/maja-sager
http://www.genus.lu.se/kerstin-sandell
http://www.soc.lu.se/shai-mulinari
http://www.genus.lu.se/katrine-scott
http://www.genus.lu.se/katrine-scott
http://www.genus.lu.se/irina-schmitt
http://www.ism.lu.se/malin-espersson
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