Samhällsvetenskapliga fakulteten

RÄSA23, Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs, 30
högskolepoäng
Sociology of Law: Level 2 - Sociology of Law, continuation, 30
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för rättssociologi 2016-02-17 att
gälla från och med 2016-02-17, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen är valbar under tredje termin på Kandidatprogrammet i Kriminologi. Kursen
kan även läsas som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Kursen ges på svenska, men undervisning och litteratur på engelska och de nordiska
språken kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Rättssociologi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för hur:
• rätten utvecklas och formas som social institution
• skilda samhällssystem påverkar rätten
• rätts och vetenskapsfilosofiska teorier påverkar synen på rätten
• skilda samhällsvetenskapliga metoder kan användas för att utvärdera rätten och
dess funktioner i samhället
• skilda vetenskapliga förhållningssätt påverkar förståelsen för rättens styrande
verkningar
• skilda normer förhåller sig till varandra
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Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att:
• analysera betydelser av rätten för olika samhällen och enskilda individer
• utvärdera rättens funktioner med hjälp av såväl kvantitativa som kvalitativa
samhällsvetenskapliga metoder
• såväl muntligen som skriftligen kunna redogöra för rättens betydelse för sociala
förändringar i samhället
• i grupp formulera rättssociologiska frågeställningar med relevans för utvärderingar
av rättsliga modeller
• genomföra informationssökning i rättsliga databaser och med hjälp av dessa
• självständigt eller i grupp utvärdera rättssociologiska formulerade frågeställningar
med
stöd av kurslitteraturen och efter handledares konsultation även ytterligare litteratur
på området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att:
• kritiskt bedöma styrande dokument såsom förordningar, direktiv, lagar, domar och
beslut
• reflektera över rättssociologins möjlighet att påverka såväl rätten som samhället
• utföra forskningsetiska bedömningar.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för och kunskap om det
rättssociologiska kunskapsområdet. Kursen består av tre delkurser, indelade i
moment. Varje moment inleds med en föreläsning om momentets kunskapsområde.
Kursen består av 3 delkurser:
Delkurs 1, Rättssociologi fortsättning (10 hp)
Delkursen ger fördjupade kunskaper i ämnet rättssociologi, dess grundläggande
begrepp och betydelse för rätten och samhället mot bakgrund av skilda rätts och
vetenskapsteoretiska inriktningar. Särskilt fokus läggs på studentens möjlighet att
relatera de teoretiska perspektiven till aktuella samhällsföreteelser.
Delkurs 2, Samhällsvetenskaplig teori och metod - rättssociologiska
perspektiv fortsättning (10 hp)
Delkursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga
teorier med fokus på rättssociologiska klassiker, samt fördjupade studier av metoder
inom såväl samhälls och rättsvetenskap. I kursen behandlas särskilt betydelsen av
rättssociologin förhållande till det omgivande samhällets styrning och reglering.
Delkurs 3, Rättssociologisk tillämpning – utvärdering (10 hp)
Delkursen består av ett vetenskapligt arbete i form av en utvärdering som
genomförs av en praktisk verksamhet, samhällsföreteelse eller liknande.
Utvärderingen har sin grund i det rättssociologiska forskningsfältet och tillämpar
någon etablerad utvärderingsmetod, med tydlig grund i rätts
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och samhällsvetenskapliga metoder.

Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshoppar samt
handledning. Deltagande i seminarium är obligatoriskt om inte särskilda skäl
föreligger. 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
Examination sker löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, samt
skriftligt prov. Utvärderingen författas i grupp och ska försvaras vid ett avslutande
seminarium, vid vilket studenten både ska opponera på annan students arbete samt
försvara sitt eget arbete.
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.
Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier utgör grund för
betygssättningen. För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål och kan presentera dem såväl skriftligt som muntligt. Betyget väl godkänd
ges då lärandemålen uppfylls särskilt väl, vilket kan ske genom att goda skriftliga
reflekterande texter som är såväl kritiska som analyserande, i vilka det blir tydligt att
studenten väl har övervägt det egna ämnesvalet och de slutsatser som diskuteras mot
bakgrund av det rättssociologiska forskningsfältet.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs att studenten har uppnått betyget väl
godkänd om minst 20 hp.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar RÄSA02, Rättssociologi:
Grundkurs - introduktion till rättssociologi, 30 hp eller motsvarande.

Övrigt
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Kurser kan inte ingå i examen tillsammans med RÄSA33 Rättssociologi:
Fortsättningskurs – utredning och utvärdering, 30 hp, RÄSA21 Rättssociologi:
Fortsättningskurs – Utvärdering, 30 hp eller RÄSA22 Rättssociologi: Fortsättningskurs
– Utvärdering, 3160 hp
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Prov/moment för kursen RÄSA23, Rättssociologi: Rättssociologisk
fortsättningskurs
Gäller från H16
1601 Rättssociologi - fortsättning, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkursen ger fördjupade kunskaper i ämnet rättssociologi, dess
grundläggande
begrepp och betydelse för rätten och samhället mot bakgrund av skilda rätts
och
vetenskapsteoretiska inriktningar. Särskilt fokus läggs på studentens möjlighet
att
relatera de teoretiska perspektiven till aktuella samhällsföreteelser.
1602 Samhällsvetenskaplig teori och metod, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
~Delkursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i
samhällsvetenskapliga
teorier med fokus på rättssociologiska klassiker, samt fördjupade studier av
metoder
inom såväl samhälls och rättsvetenskap. I kursen behandlas särskilt betydelsen
av
rättssociologin förhållande till det omgivande samhällets styrning och
reglering.
1603 Rättssociologisk tillämpning - utvärdering, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Delkursen består av ett vetenskapligt arbete i form av en utvärdering som
genomförs av en praktisk verksamhet, samhällsföreteelse eller liknande.
Utvärderingen har sin grund i det rättssociologiska forskningsfältet och
tillämpar
någon etablerad utvärderingsmetod, med tydlig grund i rätts
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1604 SPSS, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

