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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-09 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 JPGH01 Socialrätt 15
hp, och JPGH02 Barnrätt 7,5 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redovisa god kunskap om migrationsrätten som rättsområde och forskningsfält,
2. redovisa fördjupad kunskap om samspelet mellan nationell, regional och internationell rätt inom det
migrationsrättsliga området,
3. redogöra för och rättsligt analysera de svenska, EU-rättsliga och folkrättsliga regelverk som styr
skyddsrelaterad, arbetsrelaterad och familjerelaterad migration,



4. redogöra för samspelet mellan migrationsrätt, humanitär rätt och asylrätten och
5. redogöra för folkrättsliga prejudikat samt identifiera relevanta rättsfrågor i aktuell praxis.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
6. identifiera olika metoder för att analysera migrationsrättsliga frågeställningar och problem, 
7. identifiera och analysera migrationsrättsliga frågeställningar utifrån perspektiv som mänskliga
rättigheter, genus och etnicitet,
8. identifiera tänkbara lösningar på migrationsrättsliga problem, 
9. tillämpa det relevanta folkrättsliga regelsystemet på ett kvalificerat sätt och
10. analysera olika mänskliga rättigheter-regelsystem ur ett principiellt och ideologiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
11. kritiskt utvärdera tänkbara lösningar på migrationsrättsliga problem,
12. kritiskt utvärdera olika rättspolitiska ståndpunkter samt visa på styrkor respektive brister i olika
rättspolitiska positioner inom det migrationsrättsliga området,
13. värdera och placera in centrala folkrättsliga prejudikat i en global, regional och nationell kontext,
14. utvärdera olika MR-regelsystem ur ett principiellt och ideologiskt perspektiv samt
15. värdera grundläggande principers betydelse i den migrationsrättsliga processen.

Innehåll
I kursen behandlas migrationsrätt, migrationsprocessen, dess källor och aktörer och den materiella
regleringens beroende av internationella regelsystem. Vidare behandlas i kursen gränskontroll och regler
för utlänningars inresa, vistelse och arbete i Sverige samt regler som i övrigt är centrala när det gäller
utlänningars rättsliga ställning i samband med migration och samhällets ansvar för de utlänningar som
vistas här. 

Inom kursens ram sker en fördjupning i migrationspolitiska överväganden, där frågor om inkludering eller
exkludering av personer på grund av nationell härkomst eller medborgarskap, klass, kön och ålder
behöver förstås bland annat mot bakgrund av EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden. I kursen
behandlas asylrätten och FN:s konvention om flyktingars rättsliga status, UNCHR:s roll samt folkrättslig
och svensk rättspraxis inom dessa områden. Mänskliga rättigheter och humanitär rätt utgör i enlighet
med detta en viktig beståndsdel i kursen. I kursen behandlas FN:s system för skydd av mänskliga
rättigheter. Grundläggande konventioner som till exempel FN:s konvention om medborgerliga och
politiska rättigheter, FN:s kvinnokonvention, FN:s barnkonvention berörs särskilt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom individuella PM-uppgifter som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier samt genom salstentamen.

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.


