Samhällsvetenskapliga fakulteten

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen,
30 högskolepoäng
Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2012-12-13 och
senast reviderad 2022-04-20 av Styrelsen för institutionen för rättssociologi. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2022-04-20, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas som fristående kurs och inom program enligt utbildningsplan.
Kursen är obligatorisk i en kandidatexamen med huvudområdet rättssociologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma
Huvudområde

Fördjupning

Rättssociologi

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa fördjupad kunskap om och förståelse för:
• nationella och internationella frågeställningar och kunskapssyner inom det
rättssociologiska kunskaps-och forskningsfälten,
• samhälls- och rättsvetenskapliga teorier och metoder, och
• forskningsetiska aspekter på rättssociologiska frågeställningar.
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Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten visa självständig förmåga att:
• formulera rättssociologiska frågeställningar,
• utföra ämnesrelaterade informationssökningar samt kritiskt granska och analysera
inhämtad information genom att integrera och kombinera den,
• genomföra samhällsteoretiska analyser samt kritiskt pröva och jämföra olika
samhällsvetenskapliga teorier och metoder samt motivera val av teorier och metoder,
och
• dra rättssociologiska slutsatser ur givna problemställningar.
• planera och genomföra samhällsvetenskapliga studier,
• ta forskningsetiska hänsyn samt kritiskt granska och bedöma genomförandet av
vetenskapliga studier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att självständigt och kritiskt
kunna
• genomföra etiska bedömningar av rättssociologiska frågeställningar med hänsyn till
samhällsvetenskapliga teorier och metoder,
• kritiskt reflektera över rättssociologins roll i samhället och samhällsvetenskapen.

Kursens innehåll
Delkurs 1 – Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp.
Delkursen syftar till att ge en god inblick i aktuella nationella och internationella rättsoch samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Under delkursen studeras såväl
klassiska rättssociologiska verk som samtida forskningsrapporter genom att fokusera
på frågor om både rättssociologins betydelse för samhällsutveckling och
samhällsutvecklingens betydelse för rättssociologin. Genom att diskutera samtida
händelser mot bakgrund av rättssociologiska frågeställningar tränas studenten i att
utveckla en rättssociologisk betraktelse av omvärlden. Under kursen ges studenten
möjlighet att fördjupa sina kunskaper och förmågor i informationssökning och
informationshantering, varvid vikten av att värdera och kritiskt granska information
behandlas mot bakgrund av aktuella samhällsvetenskapliga teorier och metoder.
Delkurs 2 – Examensarbete, 15 hp,
Delkursen består av ett självständigt arbete som genomförs i grupp om två studenter.
Arbetet sker under handledning av en, eller möjligtvis flera, handledare med särskild
kunskap inom det område arbetet genomförs. Examensarbetet avslutas vid ett
seminarium under vilket studenten både försvarar sitt arbete och opponerar på en
annan students arbete. I samband med seminariet ska studenten överlämna en
skriftlig sammanställning över den genomförda opponeringen.
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Kursens genomförande
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops samt handledning.
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 på delkurs 1 sker löpande genom muntliga och skriftliga presentationer.
Kursen avslutas genom ett skriftligt arbete som läggs fram och presenteras vid ett
avslutande seminarium. Deltagande vid seminarierna är obligatorisk.
Delkurs 2 avslutas med ett självständigt examensarbete som redovisas skriftligen samt
presenteras och försvaras muntligen vid en opposition. I examinationen ingår även att
opponera på en annan students examensarbete. Examensarbetet ska registreras i
open access-databas på server tillhörande Lunds universitet. Studenten väljer själv nivå
av publicering.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreliggs.
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.
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.
Som betyg används något av uttrycken godkänd, väl godkänd eller underkänd.
Inlämningsuppgifter och examensarbetet betygssätts med betyget godkänd då
kursens mål uppfylls. För att erhålla betyget väl godkänd krävs att studenten har
genomfört sina studier på ett självständigt sätt och att studenten har visat stor
förståelse för det rättssociologiska forskningsfältet samt visar prov på god förmåga att
kunna genomföra kritiska studier av aktuella forskningsfrågor.
För att få kursbetyg krävs att studenten har genomfört samtliga obligatoriska
uppgifter och erhållit minst godkänt betyg på dem. För att få betyget väl godkänd på
hela kursen krävs att studenten har erhållit betyget väl godkänd på examensarbetet
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samt på minst två av de obligatoriska seminarieuppgifterna.

Förkunskapskrav
Fullgjorda kursfordringar för kursen RÄSA22 Rättssociologi: Fortsättningskurs, 30 HP
eller motsvarande

Övrigt
Kursen ersätter RÄSK01 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen
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Prov/moment för kursen RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för
kandidatexamen
Gäller från V20
2001 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2003 Opposition examensarbete, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från V17
1101 Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1103 Opposition examensarbete, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1104 Informationssökning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

