
Kursplan 
 
 

Rättsvetenskaplig metod och teori 
Methods and Theories in Legal Science 
 
Högskolepoäng: 15 hp 
Ansvarig institution: Juridiska institutionen  
Huvudområde: Rättsvetenskap 
Nivå: Forskarutbildning 
Utbildningsområde: Juridik 
Betygsgrader: Godkänd (G) och Underkänd (U) 
 
 
Fastställande 
Kursplanen är fastställd av prefekten för Juridiska institutionen den 4 november 2019. 
Kursplanen gäller fr.o.m. höstterminen 2019. 
 
Innehåll 
Kursen behandlar olika aspekter på teori och metod, av både allmän karaktär och med 
relevans för det egna avhandlingsarbetet. Kursen är obligatorisk för forskarstuderande som 
antagits enligt allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap vid juridiska 
institutionen, Umeå universitet. 
 
Förväntade studieresultat 
Efter genomgången kurs ska doktoranden: 

 erhållit kunskaper som kan bidra till ett kunnande inom och en systematisk 
förståelse av rättsvetenskap samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av ämnet, 

 inhämtat kunskaper om vetenskaplig metodik i allmänhet och om specifika 
rättsvetenskapliga metoder i synnerhet, 

 ha förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, samt 

 visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar.  

 
Förkunskapskrav 
Vara antagen till forskarutbildning i rättsvetenskap eller motsvarande. 
 
Undervisningens uppläggning 
Kursen ges under tre terminer, i form av en löpande kurs, och består av nio tematiska 
seminarier, med diskussion om och problematisering av relevant litteratur samt individuella 
presentationer av teori- och metodfrågor som anknyter till egna avhandlingsprojekt. Vidare 
information om kursen och dess seminarier tillhandahålls i separat studieguide.  
 
 



Examination 
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarietillfällena. Vid de seminarier där 
skriftliga uppgifter förekommer ingår författande av PM samt förberedda frågor eller 
synpunkter på andra deltagares PM i aktivt deltagande.  
 
På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
 
Tillgodoräknande 
Doktoranden har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas 
för tillgodoräknande. För närmare information se https://www.umu.se/student/mina-
studier/tillgodoraknande/ 
 
Kurslitteratur 
Kursen har ingen allmän litteratur. I god tid inför varje seminarium anslår seminarieledaren 
artiklar eller andra texter.  
 
 
 


