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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott, ska
du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du det till
kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb
Period för enrollering

12400 (om du inte hittar kursen i Blackboard kontakta
Sarah.ljungquist@hig.se )
20 augusti till 4 september 2015

Bra att veta om tentamen
Vi tillämpar hemtentamensformen
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Kursupplägg

Vi önskar dig varmt välkommen till Genusvetenskap 1-30 hp vid Högskolan i Gävle.
Kursen är en distanskurs som löper med 50 % studietakt över två terminer. Kursen är
nätbaserad men erbjuder fysiska träffar om önskemål finns. Vi använder
utbildningsplattformen Blackboard som kursplats.
Kursen omfattar bl. a.
föreläsningar som du kan se via din dator, träffar (i vilka du deltar antingen fysiskt
eller virtuellt, se mer nedan) och olika skriftliga examinationer (oftast hemtentor).
I stort sett komplett kursinformation kommer att finnas på Blackboard senast torsdag
20 augusti, delar av informationen läggs dock ut tidigare.
Registrering på kursen
Du registrerar dig företrädesvis via Studentportalen. Skulle detta av någon anledning
krångla kan du måndag 31 augusti mejla mig – Sarah Ljungquist, slt@hig.se för
manuell registrerad. Du måste då uppge ditt namn, ditt personnummer och kursens
namn. Märk mejlets ämnesrad med ”Registrering genusvetenskap.”
Deltagande i träffar på nätet eller fysiskt
Vi erbjuder 2 till 3 träffar per termin i vilka du kan delta virtuellt eller fysiskt.
Fysiska träffas ordnas om önskemål finns och förläggs vanligtvis fredag eftermiddag
och/eller lördagar. För det virtuella deltagandet, som sker via Skype, krävs
fungerande mikrofon och bra uppkoppling. Tider för de virtuella seminarieträffarna
bestäms i samråd mellan kursdeltagare och lärare på det aktuella kursmomentet.
Kurslitteratur
Kurslitteraturen hittar du i nätboklådor (nätbokhandeln), forskningsbibliotek och i
vissa fall även stadsbiblioteken. Planera din läsning väl; halvfartsstudier motsvarar
ca 20 timmars arbete per vecka. Momentschema för kursens första moment, 0010,
kommer att finnas tillgängligt på Blackboard torsdag 20 augusti. Förbered dig gärna
genom att börja läsa in: Nina Björks Under det rosa täcket, Gerd Brantenbergs
Egalias döttrar och Lena Gemzöes Feminism. Fullständig kurslitteraturlista för 0020,
se nedan. Observera valet mellan Kärlek, makt och systerskap eller Ebba WittBrattströms Å alla kära systrar. Du väljer själv vilken av dessa texter du läser.
Lärare på höstens kursmoment: Sarah Ljungquist (0010), Bengt Nilsson (0020)
Bästa hälsningar,
Vi ser fram emot att träffa dig under kursens gång, i Gävle eller virtuellt!
Bästa hälsningar,
Sarah Ljungquist (FD),
Ämnesansvarig för Genusvetenskap slt@hig.se
Moment 0010 Introduktion till genusstudier 7,5 hp
Björk, Nina. Under det rosa täcket. Wahlström & Widstrand, 1996. 250 s.
Brantenberg, Gerd. Egalias Döttrar. (1978) Pocky, 2004. 256 s.
Connell, R.W. Maskuliniteter (1995) Daidalos 1999. 251 s. (Urval, ca 50 s.)
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De Los Reyes, Paulina och Satu Gröndahl. Framtidens feminismer. Tankekraft,
2007.
Esseveld, Johanna och Lisbeth Larsson (red). Kvinnopolitiska nyckeltexter.
Studentlitteratur, 1996. 288 s. (Urval ca 100 s)
Gemzöe, Lena, Feminism. Bilda förlag, 2002. 192 s.
Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala
underordning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, 1988. s. 49-63.
Johansson, Thomas och Jari Kousmanen. red. Manlighetens många ansikten: fäder,
feminister, frisörer och andra män. Liber, 2003. 271 s. (Urval ca 50 s)
Kärlek makt och systerskap: 30 år av kvinnokamp. Red. Lena Olsson. Göteborgs
stadsmuseum 2002 ELLER Ebba Witt-Brattström, Å alla kära systrar: historien om
mitt sjuttiotal. Norstedts 2005.
Mendel Enk, Stephan. Med uppenbar känsla för stil: ett reportage om manlighet.
Atlas 2004. 128 s.
Texter om cirka 200 sidor tillkommer. Meddelas på Blackboard 20 augusti..

Vid problem med ditt datorkonto kontakta IT-supporten på mail
itsupport@hig.se eller 026-64 88 80 mellan kl 08.00-15.00
Kommunikationssätt

Blackboard för information, inspelade föreläsningar, inskannade texter etcetera. Vi
använder Skype för webbaserade seminarier.
Kursvärdering

Ja

Meddela oss om du bestämmer dig för att inte gå
kursen, så att du redan från början lämnar din plats
åt någon av våra många reserver!
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