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Innehåll
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom juridik som konfliktlösningsmetod och innefattar såväl rättens grunder
som straffrätt.
Rättens roll i samhället samt olika rättsområdens särart studeras. Grundläggande förvaltningsrättsliga principer samt frågor om
offentlighet och sekretess behandlas. Mänskliga rättigheternas betydelse för polisens arbete studeras och reflekteras.
Inom straffrätt fokuseras brottsbalkens allmänna del. Frågor som samhällets behov av skydd mot kriminalitet liksom den
enskildes krav på rättssäkerhet studeras. Grunder för utdömande av straff behandlas, bland annat krav på uppsåt, osjälvständiga
brottsformer och grunder för ansvarsfrihet. Vissa utvalda delar i Brottsbalken studeras och specialstraffrätten vidrörs.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på,
1. Kunskap och förståelse
1.1 redovisa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet, juridisk metod och rättskällorna,
1.2 särskilja juridiska ämnesområden såsom civilrätt, processrätt, straffrätt samt offentligrätt från varandra samt förklara
samspelet mellan regler och principer från respektive område,
1.3 redogöra för och förklara grundläggande regler inom allmän förvaltningsrätt,
1.4 förklara utvalda grundläggande regler inom offentlighet och sekretess.
2. Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa straffrättens allmänna del och utförligt redovisa betydelsen av begreppen objektiva/subjektiva rekvisit,
ansvarsfrihetsgrunder och osjälvständiga brottsformer samt översiktligt redogöra för påföljdssystemet,
2.2 brottsrubricera utvalda gärningar samt resonera kring dessa brott.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera över polisens roll i relation till mänskliga rättigheter.
Undervisningsformer
Campus:
Undervisningen i kursen består av



föreläsningar



seminarium

Distans:
Kursen ges i form av flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenten har tillgång till
internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna basers på självständiga studier samt gruppvisa diskussioner och
arbete med specifika uppgifter via en webbaserad lärplattform samt vid gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i
Borås. Kommunikation med lärare och kursdeltagare sker i första hand via den webbaserade lärplattformen. Vissa uppgifter
kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och
självkännedom.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Individuell tentamen 1: juridisk introduktion
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt
Individuell tentamen 2: straffrätt
Lärandemål: 2.1, 2,2
Högskolepoäng: 6
Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
Seminarium i mänskliga rättigheter
Lärandemål: 3.1
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: Underkänt eller Godkänt
För betyget Godkänt på hel kurs krävs minst Godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl godkänt krävs dessutom Väl
godkänt på Individuell tentamen 2: straffrätt.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Dahlström, M. & Westerlund, G. (2017). Brott och påföljder. Upplaga 6. Stockholm: Bruun juridik.
Dahlström, M., Westerlund, G. & Wredenfeldt, C. (2015). Civilrätt för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet.
Upplaga 3. Stockholm: Bruuns bokförlag.
Fischer, D. I. (2017). Mänskliga rättigheter, en introduktion. Upplaga 8. Stockholm: Wolter Kluwer.
Josefsson, T. (2018). Författningssamling i polisrätt. Stockholm: Norstedts juridik.
Mellqvist, M. & Wirdemark, K. (2015). Processrätt – grunderna för domstolsprocessen. Upplaga 3. Uppsala: Iustus Förlag
AB.
Rosén, U. & Wahlund, M. (2016). Offentlighet och sekretess inom polisen. Upplaga 1. Stockholm: Bruun Juridik.
Sveriges Riksdag. (2018). Sveriges lag 2018. Lund: Studentlitteratur AB.
Warnling-Conradsson, W. (2018). En introduktion till förvaltningsrätten. Upplaga 12. Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Wennberg, S. (2017). Introduktion till straffrätten. Stockholm: Wolters Kluwer.
Zetterström, S. (2017). Juridiken och dess arbetssätt, en introduktion. Upplaga 3. Uppsala: Iustus förlag.
Zila. J. (2016). Specialstraffrätten en introduktion. Upplaga 8. Stockholm: Wolters Kluwer.

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Obligatorisk kurs i Polisprogrammet.

