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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-14 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPG010 Allmän
rättslära II 10 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. översiktligt redogöra för olika teorier och metodologier inom samhällsvetenskap och humaniora, 
2. redovisa grundläggande kunskaper i rättsvetenskapliga metodologier,
3. redovisa grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och kunskapsteori,
4. redovisa grundläggande kunskap om hur olika metoder kan samverka för att ge vidgade
mångvetenskapliga perspektiv och



5. redovisa fördjupade kunskaper i allmän rättslära avseende teori- och metodmedvetenhet.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
6. identifiera kunskapsmässiga och metodrelaterade problem inom rättsliga områden,
7. skriftligen och muntligen analysera avancerade rättsvetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar,
8. självständigt söka, inhämta och kritiskt jämföra material genom såväl traditionella rättsvetenskapliga
metoder som andra vetenskapliga metoder och
9. sammanställa kortare metodarbeten i rättsvetenskapliga ämnen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
10. värdera betydelsen av olika metoder vid analysen av rättsvetenskapliga problem,
11. reflektera över möjligheter och begränsningar i mångvetenskapliga och tvärvetenskapliga perspektiv
inom rättsvetenskapen och
12. kritiskt utvärdera metodologiska arbetssätt inom rättsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Innehåll
Kursen syftar mer allmänt till att problematisera den traditionella rättsdogmatiska metoden och dess
bakomliggande vetenskapliga grundantaganden samt i synnerhet till att inför den sista terminens
författande av det avslutande examensarbetet ge grundläggande metodologisk kunskap. Inom ramen för
kursen ges en grundläggande förståelse av vetenskapsteori och kunskapsteori i allmänhet och särskilt
med fokus på rättsvetenskaplig metodologi och teori. Kursen ger kunskap om alternativa
rättsvetenskapliga metoder kopplade till olika teoretiska samhällsvetenskapliga perspektiv, till exempel
inblick i kvantitativa/kvalitativa metoder och nyare rättskritiska riktningar såsom postmodernism,
dekonstruktion och socialkonstruktivism. Kursinnehållets fördjupning av metodologisk och
kunskapsteoretisk kännedom ska ge förutsättningar och möjligheter för studenten att tillämpa
mångvetenskapliga eller tvärvetenskapliga metoder och teorier i examensarbetet. Kursen tar särskilt upp
metodologiska aspekter från ämnesområden såsom rättssociologi, rättsekonomi, genusrättsvetenskap
och kriminologi.

Inom kursen tränas studenten i olika tolkningsmetodiker från samhällsvetenskap, humaniora och ämnen
med särskild texttolkningstradition. På särskilda seminarier behandlas skriftliga uppgifter där studenten
granskat olika rättsvetenskapliga texter såsom artiklar, forskningsrapporter och grundlig analys av
rättsvetenskapliga avhandlingar. Stor vikt läggs också vid det vetenskapliga skrivandets teknik.
Upplägget syftar dessutom till att ge en forskningsförberedande förståelse för de studenter som avser att
ägna sig åt framtida forskningsarbete. Även kursens examinerande moment bygger på en successiv
progression vad avser tillägnandet av metodologisk kunskap, på så sätt att tidigare moment i kursen
utgör basfärdigheter som stegvis ökas under kursens gång.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-2, 5, 7 och 12 examineras muntligen genom seminarier.
Lärandemål 2-4, 6-9 och 11 examineras genom skriftliga PM författade i grupp.
Lärandemål 7-8, 10 och 12 examineras genom ett skriftligt individuellt metodarbete i form av en
hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg



Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


