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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and
Diversity Management 2016-04-04 att gälla från och med 2016-08-01, höstterminen
2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity
management och ges termin 3.  
Undervisningsspråk: svenska
Moment på engelska kan förekomma. 

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs skall studenten 

 

Kunskap och förståelse
visa grundläggande kunskap och förståelse för den svenska rättsordningens
uppbyggnad, dess regler och begrepp, dess källor och tolkningsläror. 
visa grundläggande kunskap och förståelse för folkrättens, europarättens, och de
mänskliga rättigheternas struktur och relation till svensk rätt. 
visa grundläggande kunskap och förståelse för feministiskt och
genusvetenskapligt orienterad rättsvetenskaplig forskning. 
  

Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30
högskolepoäng

Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Genusvetenskap G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
grundläggande förmåga att orientera sig i rättsligt källmaterial samt värdera olika
källors rättsliga relevans. 
grundläggande förmåga att utföra grundläggande informationssökningar i
rättsligt och rättsvetenskapligt material samt visa kännedom om enkel rättslig och
vetenskaplig referenshantering. 
grundläggande förmåga att redogöra för grundläggande drag, metoder och
tillämpningar av feministiskt och genusvetenskapligt orienterad forskning inom
relevanta rättsområden. 
grundläggande förmåga att genomföra ett självständigt arbete med rättslig
anknytning ur ett genusperspektiv. 
grundläggande förmåga att formulera sig vetenskapligt, såväl muntligt som
skriftligt. 
  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  

identifiera och uppvisa ett reflexivt etiskt förhållningssätt till problem och
forskningsfrågor inom det rättsvetenskapliga området. 

 

Kursens innehåll
 
Delkurs 1: Rätt och rättsvetenskap: Teori och metod, 7,5 högskolepoäng 
Under delkursen får studenten inblick in den svenska rättsordningens uppbyggnad,-
begrepp, dess källor och tolkningsläror. Studenten får bekanta sig med folkrättens
och europarättens struktur och relation till svensk rätt. Delkursen inleds med en
introduktion till rättsystemets indelning, det juridiska källmaterialet och
lagstiftningsprocessen. Jämförelser görs med europarätt och folkrätt. Därefter
presenteras grundläggande juridisk metod, informationssökning och
referenshantering. Studenten ges under delkursen tillfälle att själv söka rättsligt
material, under handledning av en bibliotekarie på Juridicums bibliotek. Under
delkursen ges också utrymme för diskussioner och fördjupade studier av rättsfall och
aktuella genusvetenskapligt orienterade problemställningar och forskning. 
Delkurs 2: Rättsvetenskapliga teman ur ett genusperspektiv, 15
högskolepoäng 
Delkursen syftar till att ge en introduktion till för genusvetare särskilt viktiga rättsliga
frågor och problem. Under delkursen studeras och analyseras rättsligt källmaterial,
rättsliga problem, juridisk metod och rättsvetenskaplig forskning inom tre olika teman
med hjälp av genusvetenskapliga perspektiv. 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. 
Delkurs 3: Självständigt arbete i genus- och rättsvetenskap, 7,5
högskolepoäng 
I delkursen genomför studenten i grupp om två eller tre ett fördjupat arbete inom ett
av de teman som delkurs två introducerade. Arbetet syftar till att utveckla studentens
förmåga att söka fram rättsligt källmaterial och att analysera ett rättsligt problem,
utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. 
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Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Studiebesök
kan förekomma. 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras genom hemprov 5,5 högskolepoäng (betygsskala U-VG) samt
seminarier 2 högskolepoäng (betygsskala U-G). 
Delkurs 2 examineras genom hemprov 10 högskolepoäng (betygsskala U-VG) samt
seminarier 5 högskolepoäng (betygsskala U-G). 
Delkurs 3 examineras genom rapport 6,5 högskolepoäng (betygsskala U-VG) samt
genom muntlig presentation 1 högskolepoäng (betygsskala U-G). 
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring eller
upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen med i enlighet med då gällande
kursplan. 
  
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget Godkänd krävs
att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de lärandemål
som anges för kursen. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten
uppvisar särskild teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga. Från
betygsskalan ovan undantas momenten Seminarier och muntlig presentation. Som
betyg för dessa moment används någon av beteckningarna Godkänd eller
Underkänd. För betyget Godkänd ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat. 
För att erhålla betyget Väl godkänd på delkurs 1 och 2 krävs att man erhållit detta
betyg på examinationsmomentet Hemprov. För att erhålla betyget Väl godkänd på
delkurs 3 krävs att man erhållit detta betyg på examinationsmomentet Rapport. 
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att man erhållit detta betyg
på delkurser motsvarande minst 15 högskolepoäng. 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål, samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.   

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten fullgjort kursfordringar om minst 45
högskolepoäng inom programmet inklusive EDMA11 Introduktion till Equality and
Diversity Management, EDMB21 Genusvetenskaplig teori och EDMB22 Metod och
analytisk färdighet. 

53/

U 2016/223



  

 

Övrigt
 
Kursen ersätter EDMA34 Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30
högskolepoäng, och kan inte ingå i samma examen. 
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Prov/moment för kursen EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett

genusperspektiv
 

Gäller från H16

 
1601   Hemprov, 5,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602   Seminarier, 2,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603   Hemprov, 10,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1604   Seminarier, 5,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1605   Skriftlig rapport, 6,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1606   Muntlig presentation, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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