
 

Allmän rättslära, 9 hp – Kursbeskrivning VT22 

Allmänt om kursen 

Innehåll 

Allmän rättslära utgör en obligatorisk kurs på avancerad nivå inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms 

universitet. Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsteori och rättsfilosofi. Vidare avser kursen att ge 

studenten fördjupad förmåga att tillämpa rättsteoretiskt och rättsfilosofiskt tänkande samt analysera juridiska 

frågeställningar på rättsordningens olika områden. Under kursens diskuteras även rätten, rättsordningen och den 

juridiska metoden i ett socialt, ekonomiskt och internationella perspektiv. Kursen bildar således en rättsteoretisk 

ram runt de övriga obligatoriska kurserna avseende materiell rätt på juristprogrammet och speglar på så sätt 

rätten i ett vidare perspektiv. Genom studierna av rättens natur, de juridiska metodlärorna och sambandet mellan 

rätten och samhället kan kursen som en av de sista obligatoriska kurserna på juristprogrammet sägas ta vid där 

Juridisk introduktionskurs slutade, men på en avancerad nivå. 

Målsättning 

Kursens övergripande målsättning syftar i första hand till att ge studenten kunskaper om rättsteori och 

rättsfilosofi samt förmåga att förstå, tolka, analysera och problematisera gällande rätt, främst utifrån olika 

rättsteoretiska och rättsfilosofiska perspektiv. Kursen syftar även till att öva upp studenternas förmåga i skriftlig 

och muntlig framställning. 

Kursen innehåller följande kursmoment: 

• Block 1: Moderna rättsteorier 

• Block 2: Juridisk metod 

• Block 3: Rätt och politik  

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

- visa fördjupad kunskap i och förståelse av det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska 

betydelse i en föränderlig värld; 

- visa fördjupad förmåga att mot bakgrund av rättsfilosofiska och rättsteoretiska argument 

systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera juridiska 

frågeställningar; 

- inom givna tidsramar självständigt planera och författa en promemoria samt muntligen 

redovisa resultatet av denna; 

- på ett konstruktivt sätt muntligen opponera på en annan students promemoria; 

- självständigt och kritiskt bedöma och värdera relationen mellan rätt, politik och moral samt 

förhållandet mellan individ och samhälle; samt  



- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt till juridiken och yrkesrollen.  

Pedagogiken  

Grupparbetena anknyter till föreläsningarna och syftar till att ge en fördjupad förståelse av vissa 

moment i rättsteori och rättsfilosofi. Vidare bygger de på idén om problembaserat lärande och 

innefattar genomgångar och diskussioner av övningsuppgifter – t.ex. konstruerade eller verkliga 

rättsfall, konstruerade eller verkliga lagstiftningsproblem. Till varje gruppövning förutsätts studenterna 

ha läst igenom studiematerialet och relevant kurslitteratur. Syftet med gruppuppgifter och opponering 

är att träna studenternas färdigheter i muntlig och skriftlig framställning, deras förmåga att opponera 

på någon annans juridiska arbete och deras förmåga att tillämpa rättsteorier på konkreta juridiska 

problem.  

Närmare om kursens uppbyggnad 

Kursmomenten  

• Block 1: Moderna rättsteorier  

Block 1 består av 9 föreläsningar samt 1 grupparbete i moderna rättsteorier. Uppgiften handlar om 

tillämpning av moderna rättsteorier på verkliga eller konstruerade fall och består av en uppgift, dvs. ett 

tolkningsperspektiv per grupp.  

• Block 2: Juridisk metod 

Block 2 består av 4 föreläsningar, lagtolkningsseminarium och skatterättslig workshop.  

• Block 3: Rätt och politik 

Block 3 består av 5 föreläsningar samt 1 grupparbete i lagstiftningsteknik. Uppgiften handlar om konkret 

tillämpning av lagstiftningsteknik och lagstiftningsteori. 

Skriftliga och muntliga övningar 

Grupparbetena i moderna rättsteorier och lagstiftningsteknik ska redovisas både skriftligt och muntligt. 

Studenterna förutsätts vara väl inlästa och förberedda på att i grupp kunna redogöra för och analysera 

det studiematerial som anvisats till respektive tillfälle.  

Obligatorier 

Förutom flervalstentamen (utgår VT22) och den skriftliga hemtentamen är deltagande i de ovannämnda 

grupparbetena obligatoriska.  

Kursföreståndaren har medgivit en generell dispens från seminariet i lagtolkning (block 2) och 

skatterättslig workshop (block 2), vilket innebär att närvaro inte kommer att tas. Däremot är det 

kursföreståndarens och lärarlagets starka rekommendation att studenter deltar i dessa seminarier, då 

erfarenhet visar att deltagande är till betydande hjälp inför den kommande examinationen.  



Dispens från de obligatoriska grupparbetena kan medges – och då endast för den muntliga delen, inte 

för den skriftliga delen av uppgiften – om synnerliga skäl föreligger. Skälen ska åtföljas av intyg. Som 

särskilda skäl kan godtas sjukdom och nära anhörigs allvarliga sjukdom och liknande. Bostadsort, 

studier vid annat universitet och vård av barn godtas inte som särskilda skäl. Ansökan om dispens 

tillsammans med intyg görs via mejl till AR@juridicum.su.se.  

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen 

genom ett tidigt avbrott. Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska 

studenten fullfölja under en period om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast 

reviderade kursplanen gälla.  

Internationella och komparativa inslag på kursen 

Den rättsteoretiska och rättsfilosofiska diskussionen bygger till en stor del på internationellt material. 

Internationella och komparativa inslag är därför inte endast centrala, utan nödvändiga för att kunna ge 

en bild av dagens rättsfilosofi och rättsteori.  

Samverkan med det omgivande samhället  

Förutom de ordinarie lärarna på kursen undervisar praktiskt verksamma jurister med bred erfarenhet 

från såväl den privata som den offentliga sektorn. Kursen syftar också till att ge en förståelse för hur 

modern rättsteori och rättsfilosofi kan hjälpa praktiserande jurister att fungera bättre i Sverige och 

Europa. Till detta kommer att vissa politiska debatter berörs som har förts under senare år på det 

juridiska området.  

 

Krav för deltagande i undervisningen 
 

Registrering 

 

Registreringen för förstagångsregistrerade äger rum under centralt beslutade registreringsveckor i början 

av varje termin. En student som avser att läsa en kurs ska vara registrerad senast andra kursdagen.  

Omregistrering 

Omregistrering på kursen görs främst av kursadministratören.  

Avregistrering 

Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig inom tre veckor 

efter kursstart. Detta görs via ditt studentkonto i Ladok. Detta är av stor vikt då ni på så sätt räknas 

som förstagångsregistrerade när ni registrerar er nästa gång och därmed är garanterade en plats i 

gruppundervisningen. Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen 

startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en söndag. Observera att avregistreringar kan få 

konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information!  
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Zoom 

Studenter måste skriva för- och efternamn samt ha kameran på och riktad mot sig själva från början till 

slut för att få delta i alla digitala möten. Vänligen observera att detta inte är något önskemål utan det är 

ett krav för att få delta. De studenter som inte uppfyller dessa krav kommer att kastas ut. Vi kan i 

särskilda fall – t.ex. om man har skyddad identitet – göra undantag, men detta måste meddelas i förväg 

till kursadministratören.  

Gruppindelning 

För att kunna anmäla dig till en grupp måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har 

läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för 

anmälan anges under ”Gruppval” i Athena. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i 

gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn". 

Undergruppsindelningen är inte valbar. 

Studieanvisningar  

Förbered deltagandet i föreläsningar och gruppuppgifter genom att studera kurslitteratur enligt vad 

som anges i läsanvisningarna till respektive tillfälle. Läs noga genom texter och övrigt material – t.ex. 

rättsfall – som är föremål för behandling vid respektive tillfälle. 

 

Litteraturlistan och alla läsanvisningar finns i Athena under ”Planeringar – Allmänt om kursen”. 

Notera att läsanvisningar endast utgör rekommendationer för att underlätta inlärningen och möjliggöra 

en god förberedelse inför undervisningen. Detta innebär att hela kurslitteraturen i övrigt – med ovan 

uttryckligen angivna undantag – bör läsas även i de delar som inte direkt tas upp vid undervisningen. 

Det rekommenderas att använda den upplaga som gäller för respektive termin.  

 

Examination 

 

Examinationsmoment 

 

Examination sker genom  

– aktiv närvaro vid gruppövningarna och vid seminarierna 

– författande, redovisning och deltaganden i diskussioner av två skriftliga gruppuppgifter 

– opponering på andra studenters gruppuppgifter 

– skriftlig tentamen (del A: flervalstentamen (utgår VT22); del B: hemtentamen) 

 

Vid samtliga seminarier och gruppövningar råder ett krav på aktiv närvaro. Med aktiv närvaro avses 

att studenten ska ha förberett uppgifterna samt vara beredd att delta i diskussionerna av dessa. Endast 



deltagande i den grupp i vilken studenten är registrerad räknas som närvaro om inte gruppbyte har 

medgivits i förväg. 

 

Gruppuppgifter  

 

• Närvaro: Obligatorisk 

• Redovisning: Muntlig och skriftlig 

• Betyg: Varje prestation betygsätts individuellt och enligt AB-U skala. Betyget på båda 

gruppuppgifterna väger 15% vardera (totalt 30%) av slutbetyget. 

• Bedömningskriterier avseende gruppuppgifter: 

- Problemformulering 

- Faktakunskap och insikt i ämnet 

- Framställning 

- Material och metod 

- Självständig analys och argumentation 

- Språkbehandling 

- Formalia  

 

Icke-godkänd frånvaro, förutsatt aktivt deltagande i den skriftliga delen, innebär individuell 

betygssänkning från gruppens totala betyg. Bedömningen baseras dels på det skriftliga arbetet, dels på 

gruppens muntliga prestationer i form av redovisning och opponering. Student/grupp som underkänts 

vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination under kursens sista vecka. 

 

Flervals- och hemtentamen 

 

Dessa är delar av en och samma examination. Det betyder att delarna ska skrivas vid ett och samma 

tillfälle och underkänt på en av delarna innebär att båda delarna ska skrivas om vid nästa 

tentamenstillfälle. 

 

Flervalstentamen (utgår VT22): Totalt 20 frågor med 4 svarsalternativ per fråga. Minst 50% rätt för 

att nå godkänt resultat (B) vilket också är ett krav för komma vidare till examinationens andra del. 

Resultat på flervalstentamen meddelas inom ett par timmar från att sista student lämnat in sin tenta. 

Varje rätt svar ger 0,5 poäng. 

 

Betygsgränser: 

U B BA AB 

 5 6,5 8 

 

Betyget på flervalstentamen väger 20% av slutbetyget på kursen. Betyget av hemtentamen väger 50% 



av slutbetyget. 

 

E-hemtentamen: I samband med publiceringen av flervalsresultaten får studenten veta om hen kan gå 

vidare med examinationens andra del, hemtentamen. Endast studenter som nått lägst delbetyget B på 

flervalstentamen har rätt att få sin hemtentamen bedömd. Studenten får då logga in på 

examination.su.se och följa instruktionerna. 

 

Generella anvisningar för hemtentamensskrivning finns i Athena. Hemtentamen är en individuell 

examination, samarbete får alltså ej förekomma. Hemtentamen inlämnad senare än den utsatta 

tiden beaktas inte. Den individuella prestationen betygssätts enligt AB-U skala och väger 50% av 

slutbetyget på kursen. 

 

Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionsnedsättning ska detta 

anmälas till kursadministratören (se nedan under Funktionsnedsättning). 

Tillträde till examination 

Allmän rättslära ingår i juristutbildningens avancerade del. För tillträde till undervisning och 

examination krävs godkända resultat i de kurser som ingår i första, andra, tredje, fjärde och femte 

terminen samt fullgjorda obligatorier i Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt. 

Anmälan till tentamen 

Tentamensanmälan ska göras senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen 

förutsätter registrering på kursen. Anmälan ger tillträde till flervalstentamen samt hemtentamen. 

Studenter som inte anmält sig kan inte beredas plats på tentamen. Alla studenter har rätt att istället för 

ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg 

enligt denna skala måste dock anmäla detta till amanuensen minst fem arbetsdagar före den skriftliga 

tentamen. Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionsnedsättning 

ska detta anmälas till kursadministratören (se nedan under Funktionsnedsättning). 

 

Handlingar som ska medtas vid tentamen 

Till tentamen ska godkänd legitimation medtas. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och 

ID-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal 

polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska 

identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och ID-kort. 

 

Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler 



Vid tentamen tillämpas examinationsalternativ. Information om de olika examinationsalternativen 

samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida. 

Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan 

föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan 

besluta om varning eller avstängning från studierna. 

Inlämning av tentamen 

Observera att samtliga studenter omedelbart ska sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att tiden 

är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m. Om tentanden behöver 

ytterligare tid för att fylla i uppgifter på omslagsark eller på svarsarken eller dylikt ska det övervakas 

av en tentamensvakt för att undanröja misstanke om fusk. 

 

OBS! Avsteg från kursplanen VT22 

Under rådande pandemin VT22 finns det särskilda skäl att göra avsteg från kursplanen, 

nämligen examinationsformen flervalstentamen då denna, på grund av bl.a. frågornas sekretess, 

endast kan genomföras på universitetets tentalokaler (se prefektbeslut i Athena). Istället 

kommer nu kursens andra examinerande moment utformas på så sätt att de inkorporerar den 

kunskap och färdigheter som annars prövas vid flervalstentamen. Grupparbetena moderna 

rättsteorier och lagstiftningsteknik kommer istället för nuvarande 15 % av slutbetyget vardera, 

omfatta 20 % respektive 25 % av kursens slutbetyg (se tabell i Athena). Hemtentamen kommer 

omfatta 55 % av slutbetyget men det kommer nu inte finnas villkor för att skriva hemtentamen. 

Gruppuppgifterna såväl som hemtentamen kommer att pedagogiskt anpassas efter den 

nuvarande procentuella fördelningen. 

Betygskriterier 

Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd 

(BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U). 

 

AB (Med beröm godkänd) Studenten ska 

- ha visat fördjupade insikter i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 

- ha mycket god förmåga att beskriva modern rättsteori och rättsfilosofi samt ingående 

analysera och teoretisera kring olika spörsmål rörande rättsordningen; 

- ha mycket god förmåga att tillämpa olika juridiska metoder i sin analys av juridiska 

problem samt självständigt kunna bedöma dels om och i så fall hur en sådan tillämpning 

kan angripas dels den föreslagna tillämpningens samhälleliga konsekvenser. I 

bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika 

http://home.ad.juridicum/kursadministration/Föreskrifter%20för%20examination%20vid%20Juridiska%20institutionen.pdf


strategier och lösningar, även på rättsskapande nivå; 

- kunna förklara på ett ingående sätt hur globaliseringen påverkar nationell rätt samt ha 

mycket god förmåga att tillämpa sina kunskaper om detta i rättsteoretisk och 

rättsfilosofisk analys; 

- kunna ingående med ett professionellt förhållningsätt självständigt analysera och 

redogöra för rättens förhållande till politik, ekonomi och samhället; samt 

- ha författat och försvarat en rättsteoretisk promemoria av lämplig svårighetsgrad (såväl 

muntlig som skriftlig) innefattande en självständig analys/sammanfattning samt ha 

konstruktivt deltagit och diskuterat andra studenters uppgifter. 

 

BA (Icke utan beröm godkänd) Studenten ska 

 

- ha visat goda insikter i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologin; 

- ha god förmåga att beskriva modern rättsteori och rättsfilosofi och att analysera 

olika frågor som kan uppkomma i rättsordningen; 

- ha god förmåga att tillämpa olika juridiska metoder i sin analys av juridiska problem samt 

självständigt kunna bedöma dels om och i så fall hur en sådan tillämpning kan angripas dels 

den föreslagna tillämpningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med god 

förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar, även på rättsskapande 

nivå; 

- kunna förklara hur globaliseringen påverkar nationell rätt samt ha god förmåga att 

tillämpa sina kunskaper om detta i rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; samt 

- kunna självständigt med ett professionellt förhållningsätt analysera och redogöra för 

rättens förhållande till politik, ekonomi och samhället. 

 

B (Godkänd) Studenten ska 

 

- ha visat grundläggande insikter i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och 

terminologi; 

- ha förmåga att beskriva modern rättsteori och rättsfilosofi och att analysera olika frågor 

som kan uppkomma i rättsordningen; samt 

- ha förmåga att tillämpa olika juridiska metoder i sin analys av juridiska problem samt 

självständigt med ett professionellt förhållningsätt kunna bedöma dels om och i så fall hur en 

sådan tillämpning kan angripas, dels den föreslagna tillämpningens samhälleliga 

konsekvenser. 

 

U (Underkänd) 

- Ett eller flera tillkortakommanden finns, som innebär att studenten inte når upp till de krav 



som anges för betyget B. 

 

Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan 

Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga 

betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till 

kursadministratören minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen. 

A (Utmärkt) Studenten ska 

 

- ha visat utmärkta insikter i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 

- ha en utmärkt förmåga att beskriva moderna rättsteori och rättsfilosofier samt på ett 

djupgående sätt kunna analysera olika frågor som kan uppkomma i juridiska sammanhang; 

- ha en utmärkt förmåga att bedöma tillämpningen av olika juridiska metoder i (såväl 

konstruerade som verkliga) rättsfall samt självständigt kunna bedöma om och i så fall hur 

en sådan tillämpning kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. 

I bedömningen ingår att med utmärkt förmåga kunna identifiera och utvärdera olika 

strategier och lösningar, även på rättsskapande nivå; 

- kunna på ett djupgående sätt förklara hur globaliseringen påverkar nationell rätt och ha en 

utmärkt förmåga att tillämpa dem vid rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; 

- kunna på ett djupgående och självständigt sätt med ett professionellt förhållningsätt 

analysera och diskutera rättens förhållande till politik, ekonomi och samhälle; samt 

- ha såväl författat som försvarat en rättsteoretisk promemoria av lämplig svårighetsgrad 

(muntlig och skriftlig) innefattande en självständig analys samt på ett konstruktivt sätt 

diskuterat andra studenters uppgifter. 

 

B (Mycket bra) Studenten ska 

- ha visat fördjupade insikter i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 

- ha en mycket god förmåga att beskriva moderna rättsteori och rättsfilosofier samt på ett 

ingående sätt kunna analysera olika frågor som kan uppkomma i juridiska sammanhang; 

- ha en mycket god förmåga att bedöma tillämpningen av olika juridiska metoder i (såväl 

konstruerade som verkliga) rättsfall samt självständigt kunna bedöma om och i så fall hur 

en sådan tillämpning kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. 

I bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika 

strategier och lösningar, även på rättsskapande nivå; 

- kunna på ett ingående sätt förklara hur globaliseringen påverkar nationell rätt och ha en 



mycket god förmåga att tillämpa dem vid rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; 

- kunna på ett självständigt sätt med ett professionellt förhållningsätt analysera och 

diskutera rättens förhållande till politik, ekonomi och samhälle; samt  

- ha såväl författat som försvarat en rättsteoretisk promemoria av lämplig svårighetsgrad 

(muntlig och skriftlig) innefattande en självständig analys/sammanfattning samt på ett 

konstruktivt sätt ha diskuterat andra studenters uppgifter. 

 

C (Bra) Studenten ska 

- ha goda insikter i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 

- ha en god förmåga att beskriva moderna rättsteori och rättsfilosofier samt kunna analysera 

olika frågor som kan uppkomma i juridiska sammanhang;  

- ha en god förmåga att bedöma tillämpningen av olika juridiska metoder i (såväl 

konstruerade som verkliga) rättsfall samt självständigt kunna bedöma om och i så fall hur 

en sådan tillämpning kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. 

I bedömningen ingår att med god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier 

och lösningar, även på rättsskapande nivå; 

- kunna förklara hur globaliseringen påverkar nationell rätt och ha en mycket god förmåga 

att tillämpa dem vid rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; samt 

- kunna med ett professionellt förhållningsätt analysera och diskutera rättens förhållande till 

politik, ekonomi och samhälle. 

 

D (Tillfredställande) Studenten ska 

 

- ha tillfredsställande insikter i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 

- ha en tillfredsställande förmåga att beskriva moderna rättsteori och rättsfilosofier samt 

kunna analysera på ett tillfredsställande sätt olika frågor som kan uppkomma i juridiska 

sammanhang; 

- ha en tillfredsställande förmåga att bedöma tillämpningen av olika juridiska metoder i 

(såväl konstruerade som verkliga) rättsfall samt självständigt kunna bedöma om och i så 

fall hur en sådan tillämpning kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga 

konsekvenser. I bedömningen ingår att på ett tillfredsställande sätt kunna identifiera och 

utvärdera olika strategier och lösningar, även på rättsskapande nivå; 

- kunna förklara hur globaliseringen påverkar nationell rätt och ha en mycket god förmåga 

att tillämpa dem vid rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; samt 

- kunna med ett professionellt förhållningsätt analysera och diskutera rättens förhållande till 

politik, ekonomi och samhälle på ett tillfredsställande sätt. 



 

E (tillräcklig) Studenten ska 

- ha kunskap i rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 

- ha förmåga att beskriva moderna rättsteori och rättsfilosofier samt kunna analysera på ett 

tillräckligt sätt olika frågor som kan uppkomma i juridiska sammanhang; 

- ha förmåga att bedöma tillämpningen av olika juridiska metoder i (såväl konstruerade som 

verkliga) rättsfall samt självständigt kunna bedöma om och i så fall hur en sådan 

tillämpning kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I 

bedömningen ingår att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar, även 

på rättsskapande nivå; 

- kunna förklara hur globaliseringen påverkar nationell rätt och ha förmåga att tillämpa dem 

vid rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; samt 

- kunna med ett professionellt förhållningsätt analysera och diskutera rättens förhållande till 

politik, ekonomi och samhälle på ett tillfredsställande sätt. 

 

Fx (Otillräckligt) Studenten 

- känner till, men beskriver och redogör på ett ofullständigt sätt för, rättsteori och 

rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 

- beskriver, men förklarar inte, modern rättsteori och rättsfilosofi, men kan analysera och 

diskutera olika rättsteoretiska spörsmål; 

- har inte demonstrerat förmåga att bedöma konkret tillämpning av olika juridiska metoder 

i (konstruerade eller verkliga) rättsfall, att självständigt kunna argumentera kring och 

bedöma om, eller att visa hur en sådan tillämpning kan angripas eller att bedöma 

åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser; 

- kan inte förklara hur globaliseringen påverkar nationell rätt och har inte förmåga att 

tillämpa de aktuella teorierna i rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; samt 

- kan med ett professionellt förhållningsätt analysera och diskutera rättens förhållande till 

politik, ekonomi och samhället. 

 

 

F (Helt otillräckligt) Studenten 

- känner knappt eller inte alls till rättsteori och rättsfilosofi, juridisk metod och terminologi; 



- kan knappt eller inte alls beskriva modern rättsteori och rättsfilosofi och kan knappt eller 

inte alls analysera och diskutera olika rättsteoretiska spörsmål; 

- har knappt eller inte alls förmåga att bedöma en konkret tillämpning av olika juridiska 

metoder i (konstruerade eller verkliga) rättsfall eller att självständigt analysera och 

bedöma om och i så fall hur en sådan tillämpning kan angripas eller åtgärdens/lösningens 

samhälleliga konsekvenser bedömas; 

- kan knappt eller inte alls identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar, även på 

rättsskapande nivå; 

- känner knappt eller inte alls till hur globaliseringen påverkar nationell rätt och har inte 

förmåga att tillämpa dem vid rättsteoretisk och rättsfilosofisk analys; samt 

- känner knappt eller inte alls till hur denne på ett professionellt förhållningsätt analyserar 

och teoretiserar om rättens förhållande till politik, ekonomi och samhället. 

 

Begäran om omprövning 

Begäran om omprövning lämnas på särskild blankett till kursadministratören. Begäran ska vara noga 

motiverad och en kopia på tentamen måste bifogas. 

Funktionsnedsättning 

Allmänt 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga 

funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att 

underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. 

För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i 

systemet Nais via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret. För att fullfölja 

ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du hittar hemsidan 

via Stockholms universitet> Utbildning> Studera med funktionsnedsättning> Ansök om stöd och 

anpassningar. 

När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte. 

Du som har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det 

intyg som studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor 

Viktoria Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se. 

 

Examination 

mailto:viktoria.pettersson@juridicum.su.se


Observera att du senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste meddela 

kursadministratör/amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder 

kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan 

genomföras såsom önskas. Observera också att tentamensanmälan måste ske på sedvanligt sätt senast 

tre arbetsdagar före tentamen. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. 

anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder (t.ex. dela upp tentamen) måste du i god tid men 

senast vid kursstart kontakta aktuell kursadministratör och meddela att du önskar dessa stödåtgärder. 

Studentinflytande och kursutveckling 

Samtliga studenter uppmanas att fylla i en elektronisk blankett för kursutvärdering i slutet av kursen. 

Kursutvärderingen har stor betydelse för kvalitetssäkring av kursens innehåll och pedagogiska 

upplägg. Kursen förändras och utvecklas kontinuerligt, och de synpunkter och idéer som framförs i 

kursutvärderingen övervägs alltid noga.   

 


