Samhällsvetenskapliga fakulteten

RÄSA04, Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs, 30
högskolepoäng
Sociology of Law: Basic Course. Online Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för rättssociologi 2016-12-07
och senast reviderad 2021-10-13. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2021-10-13, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Rättssociologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
visa grundläggande kunskap om och förståelse för
•
•
•
•

Rättssociologins historia och kunskapsområde; rätt och samhälle
Rättens uppbyggnad, innehåll och organisation.
Samhällsvetenskaplig och juridisk metod samt utredningsmetod
Rättssociologiska tillämpningar av teori och metod

Färdighet och förmåga
visa grundläggande förmåga att
• Utföra sökningar, identifiera och värdera informationskällor inom
det rättssociologiska och juridiska kunskapsfältet

2/ 4

• Analysera och problematisera rätten utifrån rättssociologiska grundbegrepp
Studenten ska även visa grundläggande färdigheter att
• Planera och genomföra en rättssociologisk utredning, utifrån instruktioner och
inom givna tidsramar, individuellt
• Rapportera vetenskapliga arbeten skriftligt
• Identifiera, formulera och analysera rättssociologiska problemställningar
• Tillämpa teori och metod på ett rättssociologiskt problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa grundläggande förmåga att
• Konstruktivt och kritiskt reflektera över samspelet mellan rätt och samhälle
• Konstruktivt och kritiskt reflektera över förhållandet mellan teori och metod
• Utföra forskningsetiska bedömningar

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap i ämnet rättssociologi. Kursen
består av tre delkurser. Den första delkursen introducerar ämnet rättssociologi och
under denna delkurs berörs även juridiska frågor av relevans för att förstå ämnet
rättssociologi. Kursens andra del har fokus på teori och metod. Den tredje delkursen
är en syntetisering av delkurs ett och två, där syftet är att utifrån de kunskaper som
tidigare erhållits under kursen ska användas för att genomföra en vetenskaplig
utredning.
Delkurs 1: Introduktion till rättssociologi och juridik (10 hp)
Delkurs 2: Teori och metod (10 hp)
Delkurs 3: Tillämpning – utredning (10 hp)
Delkurs 1, Introduktion till rättssociologi och juridik. Introduction to Sociology of Law
and Law (10 hp)
Delkursen syftar till att ge en introduktion till ämnet rättssociologi, dess historia och
position i kunskapsområdet mellan rätt och samhälle. Rättens uppbyggnad, innehåll
och organisation presenteras översiktligt. Grundläggande vetenskapsteoretiska och
metodologiska perspektiv introduceras.
Delkurs 2, Teori och metod. Theory and Method (10 hp)
Delkursen ger en grund i rättsfilosofi och samhällsvetenskaplig teori av vikt för
rättssociologiska studier. Studenterna undervisas i samhällsvetenskaplig metod och
juridisk metod. Olika former av utredningsmetodik presenteras. Förhållandet teori och
metod diskuteras löpande under delkursen.
Delkurs 3, Tillämpning – utredning. Implementation - Investigation (10 hp)
Delkursen utgörs av en syntetisering av de tidigare delkursernas innehåll. dvs. en
tillämpning av kunskaper från de två första delkurserna. Under delkursen genomför
studenterna ett skriftligt utredningsarbete som belyser en rättssociologisk
frågeställning ur såväl ett rättsligt som samhällsvetenskapligt perspektiv.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, övningar och handledning.
Deltagande i seminarier, övningar och därtill hörande inlämningsuppgifter är
obligatoriska moment om inte särskilda skäl föreligger.
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Utbildningen ges i sin helhet på distans via en internetbaserad lärplattform. Det
förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling. Kursen bygger huvudsakligen på informationsinsamling via internet
och på kommunikation i skrift. Tillgång till lärare för frågor och handledning ges via
den internetbaserade lärplattformen.
Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan
egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Delkurs 1 och 2 examineras med skriftliga prov. Delkurs 3 examineras genom ett
skriftligt utredningsarbete. Examination sker individuellt.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Handledningstiden för utredningen är begränsad till den termin studenten först
registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
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, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. För betyget väl godkänd krävs att lärandemålen uppfylls särskilt väl. För betyg
på hel kurs krävs att samtliga examinationsuppgifter godkänts. För att erhålla betyget
väl godkänd på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg på minst två av tre
delkurser av kursens poäng, i vilka utredningen på delkurs 3 måste ingå.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med RÄSA29, Rättssociologi: Grundkurs Introduktion till juridik och rättsociologi 30 hp, RÄSA01, Rättssociologi: Grundkurs Utredning. 30 hp, RÄSA02 Rättssociologi: Grundkurs - introduktion till rättssociologi
samt RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs
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Prov/moment för kursen RÄSA04, Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs
Gäller från V17
1601 Delkurs 1, Introduktion till rättssociologi och juridik, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkursen syftar till att ge en introduktion till ämnet rättssociologi, dess historia
och position i kunskapsområdet mellan rätt och samhälle. Rättens
uppbyggnad, innehåll och organisation presenteras översiktligt.
Grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv
introduceras.
1602 Delkurs 2, Teori och metod, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkursen ger en grund i rättsfilosofi och samhällsvetenskaplig teori av vikt för
rättssociologiska studier. Studenterna undervisas i samhällsvetenskaplig metod
och juridisk metod. Olika former av utredningsmetodik presenteras.
Förhållandet teori och metod diskuteras löpande under delkursen.
1603 Delkurs 3, Tillämpning - utredning, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkursen utgörs av en syntetisering av de tidigare delkursernas innehåll. dvs.
en tillämpning av kunskaper från de två första delkurserna. Under delkursen
genomför studenterna ett skriftligt utredningsarbete som belyser en
rättssociologisk frågeställning ur såväl ett rättsligt som samhällsvetenskapligt
perspektiv.

