
 
Vi på Genusvetenskapliga institutionen vill önska dig varmt välkommen till masterprogrammet 
Genus, migration och social rättvisa. Under de kommande två åren kommer vi tillsammans 
att utforska feministiska och intersektionella teoretiska perspektiv för att förstå och arbeta 
med några av vår tids globala och lokala dilemman, konflikter och förhandlingspunkter. Vi ser 
mycket fram emot att träffa er programstudenter på en introduktionsdag den 25 augusti! 

I det här välkomstbladet kommer du att få information om oss på institutionen, om 
terminsstart, programmets upplägg, vad du kan vänta dig under den första terminen,  
samt om workshop-serien Framtidsspåret som kommer löpa parallellt med studierna.

 

Masterprogram i Genus, migration och social rättvisa 
Välkommen!



Programstruktur för Masterprogram i Genus, migration och social rättvisa
Termin 1

Å
r 

1
Å

r 
2

Spår 1: Folkhälsovetenskap 
Kurser omfattande 30 hp inom Masteprogram i Folkhälsa

Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik 
15 hp

Kursen ges på engelska.

Genus i en 
global värld 
7,5 hp

Kursen ges på 
engelska.

Genus och 
nation i 
Europa 
7,5 hp

Kursen ges på 
engelska.

Globala 
processer, 
lokala 
förändringar: 
Arbete och 
ekonomi
7,5 hp

Globala 
processer, 
lokala 
förändringar: 
Ojämlikhet, 
hälsa och 
samlevnad
7,5 hp

Feministiska 
metodologier
7,5 hp

Kursen ges på 
engelska

Globala 
processer, 
lokala 
förändringar: 
Kultur 
7,5 hp

Spår 2: Development studies
Theories and Issues in Development 15 hp 
Gender, Global Development and Post-Colonialism 15 hp 
eller motsvarande kurser

Spår 3: Mellanösternstudier 
Kurser omfattande 30 hp inom Masterprogrammet i Mellanösternstudier

Examensarbete 
30 hp

Spår 4: Öst- och sydöstasiatiska studier 
Kurser omfattande 30 hp inom Masterprogrammet i Asienstudier

Spår 5: Socialt arbete 
Social Policy in Europe 15 hp eller motsvarande
Ytterligare kurser omfattande 15 hp på avancerad nivå i Socialt arbete

Spår 6: Arbetslivspraktik 
Arbetsplatsförlagd praktik med för programmet anpassade arbetsuppgifter

Spår 7: Utbytesstudier

Möjlighet finns också att läsa andra kurser termin 3 efter samråd med studievägledaren.

Termin 2

Termin 3, valbara kurser Termin 4

Terminsstart 
 
Terminen startar den 25 augusti med en första programträff, det blir en heldag mellan 10 och 15. Vi 
bjuder på lunch! På programträffen kommer du att få en presentation av oss lärare och personal, av 
programmet och den första terminen, du kommer börja lära känna dina medstudenter och få en första 
introduktion till Lunds universitet – hur det ser ut, vilka resurser som finns, var biblioteken ligger och vad 
de kan erbjuda. Sist på introduktionsdagen kommer vi att erbjuda en rundvandring i Lund för dig som är 
ny i staden.

Första terminen

Denna första termin kommer du att inleda med två av de profilkurser: Genus i en global värld och 
Genus och nation i Europa. Därefter går du en metodkurs som arrangeras av Graduate School (www.
graduateschool.sam.lu.se). På vårterminen kommer du först tillbaka till oss för ytterligare profilkurser och 
en kurs i feministisk metodologi.  

På måndagen efter programträffen, den 28 augusti, börjar Genus i en global värld som är den första 
profilkursen. Här kommer du att introduceras till genusvetenskapliga perspektiv på globala frågor inom 
områdena migration, globalisering och arbete. I början av oktober börjar den andra profilkursen, Genus 
och nation i Europa, som dyker djupare in att kritiskt studera Europa och sättet på vilket frågor om genus 
och sexualitet har kommit att mobiliseras och aktiveras i nutida europeiska debatter om migration och 
kultur.  

Våra profilkurser, precis som kurserna på programmet generellt, kommer att innehålla en rad 
undervisningsformer så som seminarier, föreläsningar, workshops och olika former av feedback-sessioner. 
Givetvis är läsning alltid den främsta lärandemetoden och vi uppmuntrar dig att redan från början kasta 
dig in i läsandet som det mest centrala i ditt deltagande på programmet. 



Programmet som helhet 

Masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa tar avstamp i intersektionella analyser av arbete, intimitet och rättvisa. Utifrån 
feministiska och intersektionella teoretiska perspektiv analyseras strukturer och verksamheter för att förstå, förklara och se effekter av ett 
ojämlikt samhälle. Det är ett forskningsnära program som förbereder dig för doktorandstudier men även för ett arbetsliv med fokus på 
frågor om genus, mångfald, jämlikhet och ojämlikhet.

Masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa har ett sammanhållet tematiskt fokus på de frågor som lyfts fram i programtiteln 
samt frågor om arbete och globalisering. Men samtidigt har vi också öppnat dina möjligheter att själv utforma dina studier genom att 
inkludera en valbar termin (termin 3) där du antingen kan hoppa på ett av våra utarbetade spår eller hitta en egen praktik eller kurs. Sista 
terminen skriver du en uppsats och får då möjligheten att ytterligare spetsa in dig på något område du är särskilt intresserad av.

Håll utkik efter 
 
Det händer mycket på programmet parallellt med kurserna och dessutom har institutionen många öppna arrangemang som du är varmt 
välkomna att delta i. Håll utkik på hemsidan och vår facebook-sida så du inte missar information om våra öppna seminarier eller crip- och 
queerseminarierna. Under 2018 firar institutionen 40-års-jubileum, så året kommer kantas av en rad arrangemang för att uppmärksamma 
detta. Utöver detta kan det tillkomma ytterligare öppna seminarier, disputationer, filmvisningar och andra arrangemang – så som sagt: följ 
oss på Facebook och kika in på hemsidan regelbundet!

Schema för välkomstdagen 25/8
Sal: M:224
 

10.15-11 Introduktion till programmet och 
institutionen. Med Rebecca Selberg, Maja Sager 
och Helena Gyllensvärd

11-12 Lära känna varandra

12-13.15 Lunch på institutionen

13.15-13.45 Vad är genusvetenskap? Vad gör vi 
på genusvetenskapliga institutionen? Med Diana 
Mulinari, Rebecca Selberg, Lena Karlsson och Maja 
Sager

13.45-14.15 Information om biblioteket och andra 
resurser. Med Linda Leveau

Framtidsspåret – inspiration och verktyg

Vi vill att du redan från början av programmet ska kunna sätta igång och forma planer, idéer och bilder av ditt arbetsliv efter 
programmets slut. Därför erbjuder vi Framtidsspåret som löper parallellt med kurserna. Framtidsspåret innehåller seminarier och 
workshops där du ges möjlighet att reflektera över – och utveckla – dina intressen och möjligheter. Framtidsspåret kommer också 
innehålla inspirationsföreläsningar där folk som jobbar inom intressanta områden kommer ge dig en inblick i deras vägval och 
erfarenheter. Varje termin kommer vi att ordna minst ett tillfälle med fokus på inspiration och minst ett med fokus på verktyg.



Du kommer att träffa

Du kommer att träffa.... 
(från vänster till höger) 

Maja Sager – programansvarig och lärare på programmet
Helena Gyllensvärd – studievägledare
Diana Mulinari – professor och lärare på programmet 
Lena Karlsson – prefekt och lärare på programmet 
Rebecca Selberg – studierektor och lärare på programmet


