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Välkommen till kursen  

RÄSK02: Rättssociologi:  

Examensarbete för kandidatexamen, 30hp, Vårtermin 2023 

Detta brev går ut till alla som har blivit antagna och tackat ja till denna kurs. Det betyder att du kan ha en 

villkorlig antagning. Detta står i så fall i ditt antagningsbesked. Du har då på dig till kursstart att styrka din 

behörighet. Läser du behörighetsgivande kurs HT22 så kan du få dispens att påbörja RÄSK02 i väntan på 

rättning av inlämnade uppgifter. Ingen registrering sker dock innan du är behörig. 

 

Undervisningen startar med obligatorisk introduktion tisdagen den 17 januari kl 13:00 -16:00 sal 
M128, Allhelgona kyrkogata 18 C, hus M, 1 vån  Kursföreståndare är: Patrik Olsson 

patrik.olsson@soclaw.lu.se  

 

Registrering på kursen sker genom webbregistrering i Ladok. Webbregistreringen är öppen måndag 9 

januari till söndag 15 januari. OBS! Det går endast att webbregistrera sig om man är behörig till 

kursen. Om du har villkor på din antagning måste du höra av dig till Anette Salling 

(anette.salling@soclaw.lu.se)  så din behörighet kan kontrolleras efter du har blivit godkänd på 

behörighetsgivande kurs.  

 

Om du redan nu vet med dig att du inte vill/kan gå kursen VT23 så ber vi dig att höra av dig snarast och även 

lägga in återbud på antagning.se alt. avbrott i Ladok om du har hunnit registrera dig.  

 

Canvas 

Kursen använder sig av Canvas utbildningsplattform. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som till 

ditt studentkonto. Du har redan nu tillgång till kurskortet Studieinformation 

Rättssociologi/Kriminologiprogrammet . Där hittar du allmän information som ligger utanför själva kursen. 

Detta kurskort kommer att uppdateras lite då och då så ha för vana att gå in där och titta.  

 

ZOOM 

En del undervisning kan komma att ske med hjälp av ZOOM. Viktigt är att du loggar in via Lu ZOOM Läs 

mer om ZOOM på Canvas ZOOM-kom i gång  

 

Kursplan/litteraturlista/schema hittar du på Kurshemsida RÄSK02  och i Canvas. 

 

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 och handledning. Vid omregistrering 

gäller att du har möjlighet till undervisning/handledning 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 ej 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. Tidigt avbrott måste göras senast 3 veckor efter kursstart. Sent avbrott på kurs, dvs. senare 
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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 eller dylikt. Delkurs 2 består av författande av ett kandidatarbete, 

som författas som regel i grupp om två studenter. Som undantag kan man få skriva själv. Omfattningen av 

handledningen framgår av kursens studieguide. Tänk på att ha en kontinuerlig dialog med din handledare 

under uppsatsarbetet, något som underlättar färdigställandet av detsamma. Viktigt är även att du hör av dig 

till studievägledare Anette Salling så vi vet om du gör uppehåll. Detta är av största vikt inte minst när det 

gäller handledningen. I vissa fall kan man spara handledning till kommande kurstillfälle.  

 

Information om studentkontot  

Som student vid Lunds universitet får du ett studentkonto samt tillgång till Studentportalen   med bl. a 

mailadress och tillgång till databaser för litteratursökning m.m.  

 

Har du problem med studentkontot, utbildningsplattformen Canvas vänligen kontakta LU Servicedesk, e-

post servicedesk@lu.se  tel. 046-222 90 00. Servicedesk 

 

Om du har behov av pedagogiskt stöd under kursen är det viktigt att du kontaktar studievägledare 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 Det är även där du 

gör din ansökan.  

 

Frågor och information 

Om du har frågor får du gärna besöka våra webbsidor med studentinformation: http://www.soclaw.lu.se/  

samt kriminologiprogrammets hemsida soclaw.lu.se/krim Löpande information under kursens gång kommer 

att läggas upp på Canvas samt att skickas till er studentmail. Genom att läsa igenom studieguiden som ligger 

på Canvas får du svar på de flesta frågor. Titta gärna där innan du skickar iväg din fråga via 

mail/meddelande eller ringer. Kanske svaret redan finns där.  

 

Du får gärna kontakta studievägledare Anette Salling 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. Anette Salling -Studievägledning Lediga tider fylls på efterhand. 

 

Detta behöver du göra 

1 Aktivera ditt studentkonto  (om du är ny som student på LU) 

2. Webbregistrera dig på Ladok . 

3.Gå in på utbildningsplattformen Canvas  och kursens kurskort och läs informationen där. Det öppnas några 

dagar innan kursstart om du har webbregistrerat dig. Redan nu har du tillgång till allmän studieinformation 
på  Studieinformation Rättssociologi/Kriminologiprogrammet 
4. Läs igenom studieguiden som ligger på Canvas 

5. Gå på introduktionsmötet 

 

Vi hoppas på en givande termin tillsammans.  

 

Vänliga hälsningar, 

Anette Salling    Patrik Olsson 
Studievägledare    Kursansvarig 
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