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Fastställande 
Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2019-08-27 att gälla från och med
höstterminen 2019.
 
Ansvarig institution
Juridiska institutionen, Handelshögskolans fakultet 
 

Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs antagning till forskarutbildning som leder till juris
doktorsexamen/juris licentiatexamen vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet eller till
motsvarande forskarutbildning vid annat svenskt, nordiskt eller internationellt lärosäte. 
Goda kunskaper i engelska krävs eftersom kursen ges på engelska om icke-svenskspråkiga
doktorander och forskarstuderande deltar.   
 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas doktoranden eller den forskarstuderande kunna visa: 
 

Kunskap och förståelse 
•    förtrogenhet med och förståelse för tolkning som företeelse inom forskningsområdet, 
•    kunskap om tolkningsmetoder relevanta för rättsvetenskaplig forskning, 
•    insikt om tolkningsverksamhetens ansvarsfulla roll i rättsvetenskaplig forskning och
rättsvetenskaplig utveckling, 
•    insikt om tolkningens möjligheter och begränsningar samt dessas betydelse för samhället. 
 

Färdighet och förmåga 
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•    förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet analysera och
diskutera tolkningsmetoder såväl muntligt som skriftlig, 
•    förmåga att tillämpa grundläggande tolkningsmetoder relevanta för rättsvetenskaplig
forskning, 
•    förmåga att relatera kursens innehåll till det egna avhandlingsprojektet, 
•    förmåga att förbereda och genomföra vetenskapliga diskussioner kring kursens
kunskapsmål, 
•    förmåga att presentera och diskutera de metodval som är relevanta för det egna
avhandlingsprojektet på engelska. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
•    intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet vid tolkningsverksamhet, 
•    förmåga att värdera och bedöma tolkningar utifrån forskningsetiska perspektiv. 
 

Innehåll 
Muntliga och skriftliga redovisningar sker på svenska/engelska. Kursens olika moment är
integrerade och tillgodoräknande av delar av kursen kan därför inte göras. 
 

Undervisningsformer 
Undervisningen består av obligatoriska seminarier samt muntliga och skriftliga uppgifter.
Uppgifter kan ges i form av gruppuppgifter eller enskilda uppgifter. Aktivt deltagande krävs i
grupparbeten och seminarier. 
Undervisningsspråk
Kursen ges på engelska. 
Undervisningsspråket är svenska eller engelska. 
 

Betyg 
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). 
 

Former för bedömning 
Bedömning av doktoranders och forskarstuderandes kunskaper sker på grundval av aktivt
deltagande i kursens alla delar. För godkänt betyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid
seminarier och inlämning av samtliga skriftliga uppgifter. Vid bristande uppfyllelse av
kursmoment ska komplettering ske enligt anvisningar av kursansvarig lärare. 
 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker genom en skriftlig, anonym utvärdering tillgänglig i CANVAS (Göteborgs
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universitets lärplattform) samt genom en gemensam diskussion i slutet av kursen. Kursansvarig
lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys
och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på CANVAS. 
 

Övrigt 
Muntliga och skriftliga redovisningar sker på svenska/engelska. Kursens olika moment är
integrerade och tillgodoräknande av delar av kursen kan därför inte göras. 
I övrigt hänvisas till gällande lagstiftning, riktlinjer vid Göteborgs universitet och vid
Handelshögskolans fakultet samt lokala tillämpningsföreskrifter vid Juridiska institutionen. 
Övergångsregler 
Denna kurs ersätter seminariedelen i kursen Rättsvetenskaplig forskning, 15 högskolepoäng
forskarnivå. Doktorander och forskarstuderande som påbörjat men inte avslutat seminariedelen
kan välja mellan att gå kursen Rättsvetenskapliga tolkningsmetoder (7,5 högskolepoäng) eller
delta i minst fyra forskningsseminarier per år som ges vid juridiska institutionen, Göteborgs
universitet, och redovisa närvaro senast vid ansökan om disputation. 
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