
Dnr: JPG001/20172

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Kursplan

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Kurskod: JPG001
Kursens benämning: Juridisk grund och Allmän rättslära I

Introduction to Law, and Jurisprudence I
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-02-27 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Antagen till Juristprogrammet (JALAW).

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra översiktligt för den svenska rättsordningens uppbyggnad, funktion och roll i samhället,
- redogöra för grunderna i avtalsrätt, köprätt och familjerätt,
- redogöra för grunderna i straffrätt, konstitutionell rätt och förvaltningsrätt,
- redogöra för EG-rättens och Europakonventionens betydelse för svensk rätt och
- redogöra för grunderna i allmän rättslära.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- söka och inhämta rättskällematerial genom grundläggande juridisk metod och genom utnyttjande av
informationsteknologi,
- identifiera rättsliga frågeställningar och problem,
- lösa grundläggande juridiska problem,
- skriftligen och muntligen argumentera i grundläggande rättsliga frågeställningar och
- sammanställa kortare promemorior inom rättsvetenskapliga ämnen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- värdera betydelsen av olika rättskällor vid lösningen av juridiska problemställningar,
- värdera den juridiska konfliktlösningsmetodens möjligheter och begränsningar i det moderna
samhället och



- diskutera diskriminerings- och genusteori inom rättsvetenskapen.

Innehåll
Under denna introducerande kurs i juridik tillägnar sig studenten en god förståelse för den rättsliga
systematiken, få kännedom om de juridiska rättskällorna, förstå rättskälleläran samt tränas i juridiska
metoder. Bibliotekskunskap och informationssökning av rättsligt material, artiklar och
domstolsavgöranden sker med hjälp av kvalificerad bibliotekspersonal.

Studenten tränas i förmågan att identifiera, definiera och analysera rättsliga problem på en
grundläggande nivå, liksom att föra en rättslig argumentation i tal och skrift. Studenten lär sig juridisk
tolkning, analys och rättslig argumentation genom olika uppgifter och rättsfallsanalyser.

Studenten introduceras under kursen till vissa centrala rättsområden såsom civilrätt, avtalsrätt, köprätt
och familjerätt och ges grundläggande kunskaper inom straffrätt och förvaltningsrätt. I kursen
behandlas EU-rättens och Europakonventionens betydelse för svensk rätt.

Kursen behandlar de juridiska grunderna för den svenska rättsordningens uppbyggnad, dess grundlagar
och lagstiftningsproceduren. Härvidlag ges viss kännedom om den svenska rättshistorien liksom
konstitutionell rätt. En introduktion ges till den allmänna rättsläran och vissa rättsteoretiska perspektiv
som bland annat innefattar ett juridiskt professionsetiskt förhållningssätt. Kursen behandlar även olika
perspektiv i modern rättsvetenskap, relaterade till exempelvis genus och etnicitet.

Ett centralt inslag i kursen är att studentens juridiska förmågor uppövas genom återkommande
skriftliga arbeten och muntliga presentationer både i grupp och individuellt.

Inom kursen kommer studenten också att ges tillfälle att besöka en eller flera arbetsplatser, såsom
domstolar och advokatbyråer.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig tentamen samt i form av PM-uppgifter som presenteras och
diskuteras vid obligatoriska seminarier. PM-uppgifter examineras individuellt

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan AB (Med beröm godkänd), BA (Icke utan beröm godkänd), B
(Godkänd) och U (Underkänd).

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