Dnr: JPG010/20191

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap

Kursplan
Allmän rättslära II
Kurskod:
JPG010
Kursens benämning: Allmän rättslära II
Jurisprudence II
Högskolepoäng:
10
Utbildningsnivå:
Grundnivå
Successiv
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
fördjupning:
(G1F)
Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-09-13 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
30 hp från termin 1 och 15 hp från termin 2 på Juristprogrammet (JALAW) vid Karlstads universitet.
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- förklara och sammanfatta grundläggande rättsteori och rättsfilosofi,
- argumentera för såväl praktiska som teoretiska lösningar på juridiska problem utifrån olika
perspektiv genom både skriftlig och muntlig framställning och
- analysera teorier självständigt och tillämpa förklaringsmodeller på något aktuellt ämnesområde
genom att utveckla dem i en längre sammanhängande text.
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- jämföra olika rättsteorier på ett självständigt och kompetent sätt,
- problematisera rätten, rättssystemet och rättsliga teorier genom att relatera till samhälleliga
målsättningar och problemområden,
- sätta in rätten i ett historiskt, filosofiskt, socialt, politiskt och ideologiskt sammanhang,
- diskutera aktuella samhälls- och moralfrågor utifrån rättsfilosofi,
- argumentera muntligen och skriftligen för olika teoretiska förhållningssätt till rättens och
rättsreglernas funktion i samhället och
- använda och sätta in juridiska kunskap och metod i rättsteoretiska sammanhang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- problematisera rätten och juristrollen ur olika rättsfilosofiska och rättsvetenskapliga perspektiv,
- förhålla sig självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rätten,
- kritiskt värdera olika metodologiska perspektiv.
Innehåll
Kursen behandlar samspelet mellan det rättsliga systemet och samhällsutveckling i bred bemärkelse.
Genom att betrakta rättssystemets relationer till politiska, moraliska, ekonomiska, sociala och
kulturella samhällsförhållanden skapas förståelse för hur det rättsliga tänkandet, lagstiftningen och
rättstillämpningen påverkas. Kursen innehåller grundläggande idéhistoria, klassisk rättsfilosofi såsom
naturrätt, rättspositivism, rättsrealism och modern rättsteori såsom genusteori, kritisk teori och
maktteorier. Dessutom ges insikt i olika samtida rättsvetenskapliga perspektiv samt grunder i
rättssociologi. Utrymme ägnas också åt juristens professionsetiska förhållningssätt. I kursen analyseras
grundligt olika teorier om vad som kännetecknar rätten som normsystem. Detta sker genom
föreläsningar och diskussionsseminarier där olika rättsfilosofiska teorier relateras till dagsaktuella
frågeställningar. Genom att identifiera huvudteman i olika rättsåskådningar och analysera hur de
formar tänkandet kring juridiska principfrågor och begrepp problematiseras exempelvis rättvisa,
rättssäkerhet, maktrelationer, moral, genus och föreställningar om gällande rätt. Inom kursen
problematiseras därför den juridiska metodlärans grundantaganden och gängse rättskälleläror i riktning
mot kompletterande och alternativa perspektiv.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom (individuella och obligatoriska) skriftliga duggor, skriftliga PM som
redovisas och granskas vid obligatoriska diskussionsseminarier, genom individuell skriftlig
inlämningsuppgift som presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygskalan 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.

