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Lund januari 2023  

  

            

 

Välkommen till kursen  

RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs.  Campus 30 hp 

Vårtermin 2023 

  

 

 

Undervisningen startar med obligatorisk introduktion måndagen den 16 januari kl. 13:00-15:00, 

Gårdingsalen, Matematikhuset , Sölvegatan 18, Lund. Kursföreståndare är: Jannice Käll  

jannice.kall@soclaw.lu.se  

 

Registrering på kursen sker genom obligatorisk webbregistrering på studentportalen/Ladok. 

Webbregistreringen är öppen måndagen den 9 januari till söndagen den 15 januari.  

 

Vår önskan är att endast ha aktiva studenter på kursen. Det är av största vikt att du hör av dig om du vill gå 

kursen men det har uppstått bekymmer med teknik eller annat så du inte haft möjlighet att logga in på 

Canvas samt deltagit i de obligatoriska momenten. Efter ca 2 veckor kommer vi kontakta studenter som inte 

har påbörjat kursen i Canvas/deltagit i de obligatoriska momenten. Får vi ingen respons så lägger vi in 

avbrott på kursen.  

  

Om du inte kan närvara på den obligatoriska introduktionen måste du meddela detta i förväg. Detta sker till 

studievägledare Anette Salling (Anette.Salling@soclaw.lu.se. Om du redan nu vet med dig att du inte 

vill/kan gå kursen VT23 så ber vi dig gå in på antagning.se och lägga in ett återbud. Söktrycket på denna 

kurs är stort så därför vill vi bereda plats till så många som är möjligt.   

  

Information om kursen, schema och kursplan/litteraturlista finns på utbildningsportalen Canvas  på 

sidan för RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs. Ni hittar information även på kurshemsida RÄSA03 . Under 

introduktionsmötet den 16 jan kommer vi att ta upp hur och i vilken omfattning som litteraturen kommer att 

behandlas.   

 

Det förekommer obligatoriska moment på kursen. Om du har särskilda skäl (t ex sjukdom, bokad läkarmöte 

mm) som gör att du inte kan närvara på dessa har du möjlighet att göra komplettering. Det särskilda skälet 

måste styrkas med intyg eller liknande. Skäl i stil med resor eller arbete räknas inte som särskilda skäl och 

godkänns inte. Under föreläsningar och övrig undervisning kommer viktiga delar och information om kursen 

ges. Var noga med att ta igen detta på egen hand så du inte missar något t ex med hjälp av studiekompis.  

 

Genvägar och användbar information hittar du på Nuvarande student Kursspecifik information finns på 

Canvas. Löpande information under kursens gång kommer att läggas upp på Canvas samt att skickas till den 

mailadress du har registrerad i Ladok. Titta gärna där innan du skickar iväg din fråga via mail eller ringer. 

Kanske svaret redan finns där.  

 

Information om studentkontot 

Som student vid Lunds universitet får du ett studentkonto samt tillgång till bl. a mailadress och tillgång till 

databaser för litteratursökning m.m. All kommunikation till och från universitetet sker via den mailadress du 

https://www.hitta.se/kartan!~55.71064,13.20685,14z/tr!i=84x4Dfax/search!i=jknpsube!q=Lunds%20Universitet%20-%20Matematikhuset%20Och%20Annex%20S%C3%B6lvegatan%2018A%20Lund!t=single!st=cmp!ai=jknpsube!aic=55.71064:13.20685?search=Lunds%20Universitet%20-%20Matematikhuset%20Och%20Annex%20S%C3%B6lvegatan%2018A%20Lund&st=single&sst=cmp&sids=jknpsube&srb=0
mailto:jannice.kall@soclaw.lu.se
https://www.lu.se/nuvarande-student
https://canvas.education.lu.se/
https://www.soclaw.lu.se/utbildning/fristaende-kurser/rattssociologi-grundkurs-rasa03
https://www.lu.se/nuvarande-student
https://www.lu.se/nuvarande-student
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto
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har i Ladok. Oftast är det den mailadress som du uppgav på antagning.se när du gjorde din anmälan. Det är 

därför viktigt att ha denna under uppsikt så du inte missar någon viktig information. Om du vill ändra 

mailadressen gör du detta via Ladok/mina uppgifter.   

 

Har du tekniska problem med studentkontot, Canvas eller ZOOM vänligen kontakta LU Servicedesk, e-post 

servicedesk@lu.se tel. 046-222 90 00. Se mer information på Servicedesk 

 

Avbrott och framtida omregistrering på kursen 

Du som inte har möjlighet att följa undervisningen denna termin, tänk på att det bara är första gången du är 

registrerad på en kurs, som du har rätt till plats på undervisningen. Vid omregistrering gäller att du har 

möjlighet till undervisning endast i mån av plats. Du har möjlighet att tentera och slutföra genomgången kurs 

på samma kurslitteratur under ett år (ordinarie examination/omexamination/uppsamlingsexamination). Ibland 

förändras kurserna och därför är det en fördel om man kan slutföra hela delkurser. Spara alltid det du har 

gjort på kursen fram tills ditt betyg på kursen/delkursen är inlagt i Ladok. Kan du inte visa upp vad du har 

gjort på en inte slutförd delkurs så riskerar du att få examineras om på hela delkursen. Det du redan har gjort 

kan ev. tillgodoräknas i framtida delkurser. 

  

Om du vill kunna söka kursen vid ett senare tillfälle måste du göra ett s.k. tidigt avbrott, dvs. avregistrera 

dig från kursen i Ladok. Tidigt avbrott måste göras senast 3 veckor efter kursstart. Sent avbrott på kurs, d.v.s. 

senare än tre veckor efter kursstart ger ingen möjlighet att söka om den aktuella kursen. Avbrott bör dock 

göras för att undvika problem med t.ex. A-kassan/CSN eller dylikt. Är det aktuellt att göra avbrott kontaktar 

du Anette Salling (anette.salling@soclaw.lu.se) så vi blir informerade om det. Det skall även läggas in i 

Ladok. Om du i framtiden vill tentera kursen, vänligen kontakta institutionen. 

 

Pedagogiskt stöd 

Om du har behov av pedagogiskt stöd under kursen är det viktigt att du kontaktar Anette Salling omgående 

om detta. Inget stöd kommer annars att kunna tillhandahållas. Detta gäller oavsett om du har haft stöd på 

tidigare kurser. Mer om pedagogiskt stöd hittar du på Pedagogiskt stöd 

 

Canvas  

Kursen RÄSA03 använder sig av Canvas utbildningsplattform. Du loggar in med samma 

inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. Har du registrerat dig så kommer du få tillgång till Canvas 

några dagar innan kursstart. Gå in och bekanta dig med Canvas och läs informationen som ligger där.  

 

Som student på Rättssociologiska institutionen har du även tillgång till utbildningskortet Studieinformation 

Rättssociologi-Kriminologiprogrammet där du hittar information som ligger utanför själva kursens 

Canvaskort. Sidorna på detta kurskort kommer att uppdateras kontinuerligt så ha för vana att läsa där då och 

då.   

 

ZOOM 

Vi använder oss av ZOOM i olika sammanhang. Viktigt är därför att du ser till att du kan logga in https://lu-

se.zoom.us/ Läs mer om ZOOM på Canvas Canvas ZOOM- kom i gång OBS! du behöver logga in med din 

Lunds universitet studentinloggning på Lunds universitet ZOOM-domän. Ett vanligt fel är att man sedan 

tidigare är inloggad på en annan domän t ex ett annat lärosäte och glömmer att skifta domän.  

 

Du får gärna kontakta Anette om du har några frågor. Du når henne via telefon 046-222 41 55 eller mail 

Anette.Salling@soclaw.lu.se . Om du vill boka möte med henne så gör du detta genom Canvas Boka möte 

med Anette Salling . Det fylls på med lediga tider efterhand. Du hittar även kontaktuppgifter på hemsidan 

Anette Salling 

 

 

 

 

 

 

https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/start
mailto:servicedesk%40lu.se
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo
mailto:anette.salling@soclaw.lu.se
https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/start
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/student-med-funktionsnedsattning-0
https://canvas.education.lu.se/
https://canvas.education.lu.se/courses/8140
https://canvas.education.lu.se/courses/8140
https://lu-se.zoom.us/
https://lu-se.zoom.us/
https://canvas.education.lu.se/courses/8140/pages/zoom-kom-igang?module_item_id=212740
mailto:Anette.Salling@soclaw.lu.se
https://canvas.education.lu.se/courses/8140/pages/studievagledning-slash-administration-slash-boka-mote-anette-salling-kontakt?module_item_id=177054
https://canvas.education.lu.se/courses/8140/pages/studievagledning-slash-administration-slash-boka-mote-anette-salling-kontakt?module_item_id=177054
https://www.soclaw.lu.se/anette-salling
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Detta behöver du göra  

1. Aktivera ditt studentkonto  om du är ny som student. 

2.Webregistrera i Ladok  (mellan 9-15 jan) 

3.Gå in på din utbildningsplattform. RÄSA03 Utbildningsplattformen  Canvas Där ligger information. (du 

får tillgång till Canvas när du har registrerat dig i Ladok) 

4. På Canvas skall du gå med i en grupp. Instruktioner finns på Canvas.  

5. Läs igenom studieguiden som ligger på Canvas 

6. Närvara på det obligatoriska introduktionsmötet 16 jan. 

 

 

Vi ser fram emot en trevlig och givande termin tillsammans! 

 

Vänliga hälsningar, 

Anette Salling    Jannice Käll 
Studievägledare    Kursansvarig 

 

 
 

https://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto
https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/start
https://canvas.education.lu.se/

