
Välkommen som student till 
kandidatprogrammet i genusvetenskap 

Genusvetenskapliga institutionen I Allhelgona kyrkogata 14M I www.genus.lu.se 

Hej och välkommen till kandidatprogrammet i genusvetenskap! 
De närmsta tre åren kommer du tillsammans med kurskamrater och lärare bredda och fördjupa dina 
kunskaper om dig själv och vårt samhälle, både globalt och lokalt. 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. Genusvetenskapen fokuserar bland annat på frågor om makt, identitet och social 
förändring. Inom ämnet betonas kopplingen mellan kön, genus, etnicitet och klass, vilket ger dig verktyg 
att göra komplexa analyser av dagens samhälle. Under programmets gång kommer du att läsa kurser i 
genusvetenskap (1-90 hp), du kommer att fördjupa dig i juridik i kursen Genus och rätt 30 hp, du kommer 
att bredda dina kunskaper genom att läsa andra samhällsvetenskapliga ämnen, du kan göra praktik och 
åka på utbytesstudier någonstans i världen. 
 
Programmets första kurs heter Genusvetenskap: Grundkurs 30 hp. Kursen är en introduktion till ämnet 
genusvetenskap och några av  de frågor, teorier och metoder som står i centrum för genusvetenskapen. 

Introduktion 
Terminen börjar den 28 augusti med introduktionsmöten för programmet, kursen du ska läsa i höst samt 
introduktion till ämnet genusvetenskap och genusvetenskapliga studier. Programmets första kurs heter 
GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs 30 hp. Den kommer du att läsa tillsammans med studenter på 
programmet, fristående kurs-studenter, samt under delkurs tre också studenter från Kandidatprogrammet 
i Equality and Diversity Managament. 
 
Introduktionsdag 28 augusti 
9.15- 10.00 Introduktion till Kandidatprogrammet i genusvetenskap 
Sal 221, Genusvetenskapliga institutionen 
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) 12.00 Rundvandring och lära-känna 

Introduktionsverksamhet och programträffar höstterminen 2017 

 
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. 
 

https://www.google.se/maps/place/Genusvetenskapliga+institutionen+Lunds+universitet/@55.7084898,13.1922669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465397c5cdc81bc5:0x262cba85e2faa1f3!8m2!3d55.7084868!4d13.1944556
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
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


Kandidatprogram i genusvetenskap 

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. 
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Programträffar 
Under kandidatprogrammets gång kommer vi att träffas för programspecifika träffar ett par gånger varje 
år. De här träffarna kommer att fokusera på dig, dina studier och vad du kan använda dem till. Vi kommer 
att göra workshops för att fundera kring syftet och möjligheterna med dina studier, träffa före detta 
studenter som är ute i arbetslivet med spännande arbeten, öva på att skriva CV och personligt brev och 
förbereda dig för anställningsintervjuer. 
 
Höstens programträff har temat Mina möjligheter inom programmet. 
Tanken med den första programträffen är att inspirera dig till att tänka kring vilka möjligheter som ges 
inom utbildningen. Du kommer att få träffa äldre studenter som berättar om sina utbildningsvägar inom 
kandidatprogrammet.  
Vi träffas den 31/10 kl. 13-15. Lokal meddelas senare. 
 
  

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! 
 
 
 
 

MENTORSMÖTEN OCH PROGRAMTRÄFFAR 

http://www.genus.lu.se/


GNVA20 Genusvetenskap: Grundkurs 30 hp 
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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, Irina Schmitt, Katrine Scott och Malin 
Espersson. Bekanta dig gärna med dem 
genom att läsa deras personliga hemsidor. 
 

 INFORMATION OM PROGRAMMETS FÖRSTA KURS 

Genusvetenskap: Grundkurs 30 hp 
Programmets inledande kurs heter Genusvetenskap: Grundkurs och omfattar 30 hp (en termins 
heltidsstudier). 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.  
 
Kursen är uppdelad i fyra delkurser som läses i turordning. 
1. Introduktion till genusvetenskap I, 7,5 hp 
På den här delkursen presenteras centrala begrepp inom genusvetenskapen; Genus, sexualitet 
och intersektionalitet. Under delkursen får du läsa flera genusvetenskapliga studier som visar hur 
genusvetenskaplig teori används. 
 
2. Introduktion till genusvetenskap II, 7,5 hp 
Delkursen breddar och fördjupar introduktionen av det genusvetenskapliga fältet. Här studerar du 
genusvetenskapliga perspektiv på arbete, kropp och intimitet ur ett intersektionellt och historiskt 
perspektiv. 
 
1. Teman inom genusvetenskap, 7,5 hp 
Delkursen fokuserar på en central feministisk fråga, hushållsarbete, som genusvetenskapen som 
akademiskt fält har arbetat med att utforska och analysera.  
 
1. Metod, 7,5 hp 
Delkursen ger en introduktion till kvalitativa och kvantitativa metoder. Ett särskilt fokus ligger på 
kvalitativa intervjuer och enkäter samt statistik. Under delkursen får du träna på att formulera 
forskningsfrågor och samla in och strukturera empiriskt material. 
 

Varmt välkommen! 
 
Rebecca Selberg                 Helena Gyllensvärd 
Studierektor                    Studievägledare 

 

http://www.genus.lu.se/mikael-m-karlsson
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.genus.lu.se/kerstin-sandell
http://www.soc.lu.se/shai-mulinari
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