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Introduktion 
Terminen börjar den 28 augusti med introduktionsmöte för kursen du ska läsa i höst samt 
introduktion till ämnet genusvetenskap och genusvetenskapliga studier. Höstens kurs kommer du att 
läsa tillsammans med studenter från Kandidatprogrammet i Equality and Diversity Managament. 
 
Introduktionsdag 28 augusti 
9.00-10.00 Introduktionsmöte.   
Spoletorps hörsal 
10.00- 10.30 Välkommen till Genusvetenskapliga institutionen 
Akademiska föreningens konsertsal 
10.30- 11.00 Praktisk information om studier i genusvetenskap och Lunds universitet 
Akademiska föreningens konsertsal 
 
 

VÅLKOMSTBREV 

Hej och välkommen till kursen Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv! 
Den här höstterminen kommer du att introduceras i och lära dig om juridik, om juridikens plats i 
samhället och om för genusvetare särskilt viktiga områden i juridiken. Kursen är en obligatorisk kurs 
för studenter inom Kandidatprogram i genusvetenskap och Kandidatprogram i Equality and Diversity 
Managament. 
 
Kursens upplägg 
Kursen ger grundläggande kunskaper i ämnet juridik och är en introduktion till genusvetenskapligt 
formulerade problem och forskning inom juridiken. Kursen är uppdelad i tre delkurser: 
1. Rätt och rättsvetenskap: Teori och metod 7,5 hp 

Här ges en introduktion till den svenska rättsordningens uppbyggnad. Du får bekanta dig med 
folkrättens och europarättens struktur och relation till svensk rätt. Du lär dig också om juridisk 
metod, informationssökning och referenshantering. Du kommer också att få träna på att själv 
söka efter rättsligt material. 

2. Rättsvetenskapliga teman ur ett genusperspektiv 15 hp 
Delkursen presenterar och problematiserar ett antal särskilt viktiga rättsliga problem och frågor ur 
ett genusperspektiv: De olika temana knyter an till aktuell rättslig och rättspolitisk utveckling inom 
respektive område; (1) Bolaget, arbetsrätten och diskriminering, (2) Rättsliga globala relationer, 
(3) Straffrätt, sexualitet och samhälle. 

3. Självständigt arbete i genus- och rättsvetenskap, 7,5 hp 
Under delkursen kommer du, tillsammans med en eller två kurskamrater, att själv genomföra ett 
fördjupande arbete. 

 
 

https://www.google.se/maps/place/Spolegatan+1R,+222+20+Lund/@55.7091665,13.185213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465397d0dbc9fed9:0xbaeecfc252763611!8m2!3d55.7091665!4d13.1874017
https://www.google.se/maps/place/Akademiska+F%C3%B6reningen/@55.7051005,13.1934419,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465397c5652d60f7:0x2d2900eb4c1bf09e!8m2!3d55.7051005!4d13.1956306
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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 14/8 
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 

Antagen med villkor? 
Behörigheten för tillträde till kursen är 45 hp i 
genusvetenskap? Om du har blivit antagen med 
villkor, kontakta Helena Gyllensvärd 
Helena.gyllensvard@genus.lu.se 

 

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/
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