
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap 2013-05-15 och
senast reviderad 2015-05-20. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-
08-31, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen utgör obligatorisk kurs (termin 3) inom det Kandidatprogram i
genusvetenskap. Kursen kan även läsas som fristående kurs. Undervisningen ges på
svenska. Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till juridik i teori och
praktik ur ett genusperspektiv.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs skall studenten inom det aktuella rättsområde visa
grundläggande kunskaper och förståelse för 
• den svenska rättsordningens uppbyggnad, dess regler och begrepp, 
• genusrättsvetenskaplig forskning 
• genusrättsvetenskapliga teorier och metoder 
• teorier och metoder som kan användas vid analyser av rätten och rättsvetenskapen
ur ett genus- och likabehandlingsperspektiv 
• folkrättens och europarättens struktur och relation till svensk rätt inom det aktuella
rättsområdet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

GNVA31, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett
genusperspektiv, 30 högskolepoäng

Gender Studies: 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



  
Efter genomgången kurs skall studenten visa grundläggande förmåga 
• att orientera sig i rättsligt källmaterial, 
• att genomföra ett självständigt arbete med rättslig anknytning ur ett genus- eller
likabehandlingsperspektiv 
• att utföra grundläggande informationssökningar samt visa kännedom om enkel
referenshantering. 
  

 

Kursens innehåll
 
Kursen omfattar tre delkurser. 
Del 1 Juridikens teori och metod, 7,5 högskolepoäng 
Under delkursen får studenterna inblick i den svenska rättsordningens uppbyggnad
och begrepp. Studenterna får också bekanta sig med folkrättens och europarättens
struktur och relation till svensk rätt. Delkursen inleds med en introduktion i
rättssystemets indelning, det juridiska källmaterialet och lagstiftningsprocessen.
Därefter presenteras grundläggande juridisk metod, informationssökning och
referenshantering. Studenterna ges under delkursen tillfälle att själva söka rättsligt
material, under handledning av en bibliotekarie på Juridicums bibliotek. Under
delkursen ges också utrymme för diskussioner och fördjupade studier av rättsfall och
aktuell forskning. 
  
Del 2 Genusvetenskapliga perspektiv på juridik 15 högskolepoäng 
Under delkursen studeras och analyseras rättsligt källmaterial, juridisk metod och
rättsvetenskaplig forskning utifrån olika genusvetenskapliga perspektiv. De strategier
och regelverk som har införts i syfte att främja jämställdheten presenteras och
granskas också inom ramen för delkursen. 
Den genusvetenskapliga analysen av rättsområden som behandlades inom delkurs 1
fördjupas i denna delkurs. Tre rättsområden står i fokus: antidiskrimineringsrätt,
straffrätt och mänskliga rättigheter. 
  
Del 3 Juridik i praktiken, 7,5 högskolepoäng 
I delkursen genomför studenterna i grupper om två ett projektarbete som syftar till att
utveckla studenternas förmåga att söka fram juridiskt källmaterial och att analysera
ett rättsligt problem, utifrån ett juridiskt och/eller genusteoretiskt perspektiv. 
  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning på delkurs 1 och 2 består av föreläsningar och seminarier med
gruppdiskussioner, på delkurs 3 seminarier. Seminarierna är examinerande och därför
obligatoriska. Obligatoriska inlägg på webbplattformar kan förekomma. 
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Kursens examination
 
Examinationen består för delkurs 1 och 2 av hemtentamina, inlämningsuppgifter,
grupparbeten och gruppresentationer och i delkurs 3 av en större skriftlig
projektarbete i grupp om två. 
I samband med varje kurs erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. För
betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som anges för kursen.
För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar särskild teoretisk
medvetenhet och särskild analytisk förmåga. 
  
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyget erhållits på
delkurser motsvarande minst 15 hp. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs genomgången kurs GNVA11 Genusvetenskap:
Fortsättningskurs  på minst 45 högskolepoäng eller motsvarande. 

 

Övrigt
 
Kursen ersätter GNV500 Juridik och praktisk tillämpning, 20 poäng, enligt HF 
1993:100. 
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Prov/moment för kursen GNVA31, Genusvetenskap: Juridik i teori och

praktik ur ett genusperspektiv
 

Gäller från H09

 
0901   Juridikens teori och metod, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902   Genusvetenskapliga perspektiv på juridik, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0903   Juridik i praktiken, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

 

Gäller från H07

 
0601   Juridikens teori och metod, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0602   Juridik i praktiken, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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