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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens utbildningsnämnd 2009-10-05
och senast reviderad 2022-06-16 av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på
grund- och avancerad nivå. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-08-
29, höstterminen 2022.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som Internetbaserad fristående distanskurs och omfattar tio veckors
heltidsstudier. Kursen kan ges på hel- eller halvfart. Dock ges kursens inledande tre
veckor alltid på helfart. 
Undervisning och examination sker på svenska. Engelskspråkigt textmaterial kan
förekomma. 

Huvudområde Fördjupning

- G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

 

Kursens mål
 
  
Kunskap och förståelse 
För godkänd examination skall kursdeltagaren kunna visa: 

• kunskap om den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad.
• sådan förståelse för rättens indelning i olika områden att vederbörande, på ett

strukturerat och förståeligt sätt, kan redogöra för skillnaden mellan civilrättsliga,
offentligrättsliga, straffrättsliga och processrättsliga frågeställningar,

• kunskap om och förståelse för grundläggande regler; begrepp och principer
inom följande rättsområden: rättshistoria; konstitutionell rätt; avtalsrätt; köprätt;
fordringsrätt;

• fastighetsrätt; skadeståndsrätt; associationsrätt; arbetsrätt; familjerätt;
successionsrätt; straffrätt och processrätt.
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För betyget med beröm godkänt (AB) skall kursdeltagaren kunna visa 
- fördjupad förståelse av den svenska rättsordningens uppbyggnad samt fördjupad
kunskap om och förståelse för grundläggande regler, begrepp och principer inom
ovan nämnda områden. 
  
  
Färdighet och förmåga 
För godkänd examination skall kursdeltagaren kunna visa: 

• förmåga att identifiera det eller de av följande rättsområden som en given
problemställning hänför sig till: rättshistoria, konstitutionell rätt, avtalsrätt,
köprätt, fordringsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, associationsrätt, arbetsrätt,
familjerätt, successionsrätt, straffrätt eller processrätt,

• förmåga att på ett adekvat sätt lösa enklare problem inom vart och ett av ovan
nämnda områden genom ett metodiskt och strukturerat användande av olika
rättskällor.

• förmåga att kunna utföra enklare analyser av rättsfall.
  
För betyget med beröm godkänt (AB) skall kursdeltagaren kunna visa 
- sådan fördjupad förmåga att lösa problem genom att använda rättskällor på ett
strukturerat och metodiskt sätt som generellt sett är nödvändig för att fullfölja kurser
på juristprogrammets grundnivå. 
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För godkänd examination skall kursdeltagaren kunna visa: 

• insikter rörande de särregler som gäller för konsumenter respektive arbetstagare i
deras egenskap av s.k. svagare part i vissa rättsförhållanden,

• viss förmåga att kritiskt betrakta rätten utifrån andra perspektiv än det juridiska;
t.ex. insikter i genusfrågor som har anknytning såväl till den svenska
rättsordningens grundläggande uppbyggnad som till lagstiftning och
rättstillämpning.

 

Kursens innehåll
 
Genom kursen skall deltagaren skaffa sig kunskap om den svenska rättsordningens
grundläggande uppbyggnad. Deltagaren skall också förvärva kunskap om de
grundläggande reglerna, begreppen och principerna inom de mest centrala
rättsområdena samt utveckla sin förmåga att tillämpa dessa på enklare fall.
Kursdeltagaren skall således vid kursens slut ha förvärvat förmågan att använda de
mest grundläggande och lättillgängliga rättskällorna (lagtext, rättsfall och litteratur)
för att kunna lösa juridiska problem. Ett ytterligare syfte är att kursdeltagarna skall
träna skriftlig framställning. 

 

Kursens genomförande
 
  
Inledande prov 
Under kursens inledande två veckor ges ett introduktionsblock som avslutas med ett
nätbaserat skriftligt prov under kursens tredje vecka. 
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Ytterligare fyra provtillfällen under samma vecka kommer att erbjudas de
kursdeltagare som inte får godkänt resultat vid detta provtillfälle. 
Godkänt resultat på detta prov är en förutsättning för fortsatta studier på kursen. 
Detta innebär att de kursdeltagare som inte erhåller godkänt resultat vid något av de
fem erbjudna provtillfällena inte kommer att få fortsätta kursen. 
  
  
Övriga moment som förekommer i kursen är följande: 
  
Undervisning. 
Meddelas genom multimediaföreläsningar som är tillgängliga över Internet för vart
och ett av de rättsområden som räknas upp under Kursens mål och innehåll (ovan). 
 
Frivilliga studiebesök. 
Kursdeltagarna kommer under kursens gång att erbjudas möjlighet till ett antal
studiebesök samt deltagande i föreläsningar vid Juridiska fakulteten. 
 
Självrättande prov. 
Kursdeltagaren skall efter föreläsningarna genomföra självrättande prov med
flervalsfrågor och därigenom kontrollera sitt kunskapsinhämtande. 
 
Tillämpningsuppgifter. 
För varje ämnesområde erbjuds problembaserade frågor som besvaras av
kursdeltagaren. Svaren rättas och kommenteras individuellt. 
 
Obligatoriska inlämningsuppgifter. 
Under kursens gång skall kursdeltagaren självständigt genomföra sex obligatoriska
inlämningsuppgifter inom av examinator angivna tidsramar. 
Svaren rättas och kommenteras individuellt. 
Inlämningsuppgifterna utgör en del av examinationen och svaret skall i enlighet
därmed vara ett resultat av kursdeltagarens egna ansträngningar. 
Godkända resultat på samtliga inlämningsuppgifter är en förutsättning för deltagande
i den skriftliga sluttentamen (se nedan). 
Kursdeltagare som blivit underkänd på en inlämningsuppgift har rätt till ytterligare
fyra provtillfällen i direkt anslutning till det ordinarie provtillfället. 
 
Kommunikation 
Kursen är upplagd så att kursdeltagarna ges goda möjligheter till kommunikation med
lärare och med varandra. 
Lärarsvar på frågor från kursdeltagare som bedöms ha allmänintresse publiceras i ett
virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde. 

 

Kursens examination
 
Examination 
Examination sker genom godkänt reslutat på det inledande provet på kursens tredje
vecka (1 hp), dels genom godkänt resultat på sex inlämningsuppgifter (totalt 7 hp),
dels genom en skriftlig sluttentamen (7 hp) som bedöms enligt en graderad
betygsskala. Graderade betyg för kursen som helhet ges på grundval av resultatet på
sluttentamen. 
Sluttentamen äger rum i Lund. För att få delta i sluttentamen i kursen krävs godkänt
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resultat på samtliga obligatoriska inlämningsuppgifter. 
Varje godkänd inlämningsuppgift ger en högskolepoäng (totalt åtta högskolepoäng).
Godkänt resultat på sluttentamen ger sju högskolepoäng. 
Det antal tillfällen som en kursdeltagare får genomgå prov för godkänt resultat på
kursen och del av kursen är begränsat till fem tillfällen för varje prov/delprov.  
  
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Icke utan beröm
godkänd, Med beröm godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 
 
Samtliga behöriga sökande som ansökt före ansökningstidens utgång kommer att
antas till kursen. 
 
Kursen kan inte ingå eller tillgodoräknas i en juristexamen vid Lunds universitet. 
 
En förutsättning för kursens genomförande är att kursdeltagaren under hela kurstiden
har tillgång till en Internetansluten persondator som uppfyller de tekniska
specifikationer som framgår av kursens hemsida, www.jur.lu.se/ujik 
  
Antagning till juristprogrammet vid Lunds universitet 
Till terminen närmast efter genomgången kurs kommer 20 av de kursdeltagare som
uppnått betyget med beröm godkänd (AB) vid kursens första ordinarie
tentamenstillfälle att erbjudas plats på juristprogrammet enligt särskilda urvalskriterier
fastställda av Antagningsnämnden vid Lunds universitet. 
Resultat från senare tentamenstillfälle får inte åberopas för antagning till
juristprogrammet. 
För kursdeltagare som kan styrka laga förfall vid första ordinarie tentamen och som
vill kunna komma ifråga för antagning enligt ovan, anordnas dock ett extra
tentamenstillfälle en vecka efter första ordinarie tentamen. Om det laga förfallet då
inte upphört, anordnas ett extra tentamenstillfälle inom sju dagar från att det laga
förfallet upphörde, dock inte senare än 30 dagar efter första ordinarie
tentamenstillfälle. Extra tentamenstillfälle som anges i detta stycke likställs vid
antagning till juristprogrammet med första ordinarie tentamenstillfälle. 
De kursmål som skall uppnås för betyget med beröm godkänt (AB) beskrivs under
avsnitt 2 ovan. 
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Prov/moment för kursen JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs
 

Gäller från V11

 
0901   Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0902   Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0903   Inlämningsuppgift 3, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0904   Inlämningsuppgift 4, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0906   Inlämningsuppgift 6, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0909   Sluttentamen, 7,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Icke utan beröm godkänd, Med beröm
godkänd
0910   Prov 1, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0911   Inlämningsuppgift 5, 2,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd

 

Gäller från H10

 
1001   Inlämningsuppgift 1, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1002   Inlämningsuppgift 2, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1003   Inlämningsuppgift 3, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1004   Inlämningsuppgift 4, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1005   Inlämningsuppgift 5, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1006   Inlämningsuppgift 6, 1,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1007   Inlämningsuppgift 7, 2,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1008   Sluttentamen, 7,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Icke utan beröm godkänd, Med beröm
godkänd
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