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Förkunskaper
Grundläggande behörighet.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

redogöra för huvuddragen i det svenska rättssystemet•
finna och analysera för kursen relevant rättsligt material såsom exempelvis 
lagförarbeten, rättspraxis och material från andra rättskällor

•

identifiera det eller de av följande rättsområden som en given problemställning 
hänför sig till: immaterialrätt, personrätt, avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, 
arbetsrätt, associationsrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt samt utsöknings- och 
fordringsrätt

•

lösa enklare juridiska problemställningar inom ovan nämnda rättsområden•

Innehåll
Kursen inleds med en översikt av det svenska rättssystemets uppbyggnad och en 
genomgång av grundläggande juridisk metod. Därefter innehåller kursen en 
grundläggande genomgång av immaterialrätt, personrätt, avtalsrätt, köprätt, 



skadeståndsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt samt 
utsöknings- och fordringsrätt. De studerande får också handledning i 
informationssökning såvitt avser rättsligt källmaterial.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Datum för obligatoriska 
moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen examineras genom skriftlig tentamen. 
 
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där 
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att 
studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för A-F-skalan 
kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kursstart, liksom hur 
sammanvägning och viktning av betyg på enskilda examinerande moment till slutligt 
kursbetyg sker. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Examinator kan undantagsvis 
bestämma att en student som ligger nära gränsen för godkänt betyg får utföra 
kompletterande uppgifter för att nå upp till betyget godkänd. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1RV024 med 7,5 hp.

Övrigt
I de fall undervisningsspråket i kursen är engelska kommer även examinationer ges på 
engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur 
Malmström, Å. & Agrell, A. Civilrätt. Malmö: Liber. Senaste upplaga. Cirka 415 sidor. 
 
Zetterström, S. Övningsboken till Civilrätt. Malmö: Liber. Senaste upplaga. Cirka 285 
sidor. 
 
Rättsfall och juridiskt källmaterial, vilket hänvisas till under kursen samt under kursen 
utdelat material. Cirka 150 sidor. 
 
En av följande lagsamlingar: 
Svensk Lag, Iustus förlag, Uppsala. Senaste upplaga. Cirka 1400 sidor. 



 
Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik, Stockholm. Senaste upplaga. Cirka 3500 sidor. 
 
Sveriges lag, Fakta Informationsförlag, Stockholm. Senaste upplaga. Cirka 3500 sidor. 
 


