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Kursplan med föreskrifter för kompletteringskursen  

 

Kritisk rättsteori 
 

 

Fastställd av Juridiska fakultetsnämndens forskningsutskott med stöd av 2 kap. 5 a § 

högskolelagen och 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen den 3 mars 2016.  

 

Kursansvarig: Maria Grahn-Farley 

 

Allmänt  

 

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credits) och är en kompletteringskurs i 

forskarutbildningen för juris doktorsexamen. Kursen kan läsas som fristående 

forskarutbildningskurs.  

 

Kursen ges på svenska, eller vid behov på engelska. Litteraturen är på engelska. 

 

Förkunskapskrav och antagning  

 

Tillträde till kursen har den som bedriver forskarstudier vid universitet eller högskola. 

Beslut om antagning (samt dispens från förkunskapskrav) fattas av kursföreståndaren.  

 

Övergripande målsättning och innehåll  

 

Kursen behandlar rättsvetenskaplig och rättspolitisk kritisk teori (CLS) och postmodern 

teori. 

 

Kursens övergripande målsättning är att varje deltagare skall förstå det metodologiska 

elementet som hör till själva operationaliseringen av en teori på den egna specifika 

forskningen.  

 

Varje tillfälle behandlar ett visst tekniskt moment som återspeglas inom den 

teoribildningen. Utmaningen ligger i hur en teori uppnår generell applicerbarhet på en 

specifik rättsvetenskaplig fråga.  

 

Kursen omfattar:  

 

1. Teoribildning rörande rättens förmåga eller oförmåga att hantera och möta 

situationer och relationer som utmanar synen på rätten som generellt applicerbar, 

förutsägbar och objektiv. 

2. Kopplingen mellan socialkontext och skapandet av rättsliga subjekt. 

3. Samspelet mellan rätten, dess subjekt, bakomliggande drivkrafter samt 

metodfrågor.  
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4. Hur en rättsteoretisk applicering kan överföras från ett område av juridiken till 

ett annat.   

 

 

Undervisning  

 

Undervisningen består av seminarier (om totalt minst 20 h) och pm-seminarier samt 

författandet av en pm. Vid pm-seminarierna åläggs deltagarna opponentuppgifter.  

 

Alla moment i kursen är obligatoriska. Dessa moment innefattar undervisning samt 

författande av en PM och genomförande av opponentuppgift. Beslut om dispens fattas 

av kursföreståndaren. 

 

Examination  

 

Kursen examineras genom ingiven pm.  

De betyg som ges på kursen är underkänd (U) och godkänd (G).  

Kursföreståndaren, eller den som utses av kursföreståndaren, är examinator.  
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Kursmoment 
 

Undervisning  

 

Undervisningen består av seminarier (om totalt minst 20 h) och pm-seminarier samt 

författandet av en pm. Vid pm-seminarierna åläggs deltagarna opponentuppgifter.  

 

Alla moment i kursen är obligatoriska. Dessa moment innefattar undervisning samt 

författande av PM och genomförande av opponentuppgift. Beslut om dispens fattas av 

kursföreståndaren. 

 

Examination  

 

Kursen examineras genom ingiven pm.  

De betyg som ges på kursen är underkänd (U) och godkänd (G).  

Kursföreståndaren, eller den som utses av kursföreståndaren, är examinator. 

 

 

Kurslitteratur  

 

Oförutsägbarhet och överföring i rätten 

 

De här texterna är valda för att studenterna skall se en metod för operationalisering av 

en teori inom rätten, hur idéer överförs genom tid och rum och påverkar lagstiftning på 

ett multipelt sätt. Texterna ger exempel på hur man genom rätten visar på teoretiska 

influenser. 

 *Duncan Kennedy – Savigny’s Family/Patrimony Distinction and its Place in 

the Global Genealogy of Classical Legal Thought 

 Duncan Kennedy – Hermeneutic of Suspicion in Contemporary American Legal 

Thought. 

 *Duncan Kennedy – The Paradox of American Critical Legalism  

 *Anthony Anghie – Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in 

Nineteenth-Century International Law 

 

Rättens mentalitet 

De här texterna är valda för att visa en metod för hur man kan teoretisera rättens 

imperativa karaktär. Syftet är att analysera rätten som om den hade en mentalitet, 

eftersom att den har getts en imperativkaraktär.  

 *Anthony Paul Farley – Accumulation  

 *Duncan Kennedy – From the Will Theory to the Principle of Private 

Autonomy: Lon Fullers ”Consideration and Form”  
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Juridiskt tänkande eller igenkänning 

De här texterna har valts för att problematisera vad det är i en text som får oss att se just 

den texten som rättslig och juridik till skillnad från till exempel poesi eller skönlitterär. 

Det här är så att man kan ta en teoretisk utgångspunkt i att kritisera eller ifrågasätta en 

rättsligdisciplins döda vinklar. 

 *Pierre Schlag – The Aesthetics of American Law 

 Pierre Schlag – Hiding the Ball 

 *Adam Geary   

 *Duncan Kennedy – The Critique of Rights in Critical Legal Studies  

 

Kravet på generalitet, objektivitet och symmetri i rätten 

De här texterna har valts för att synliggöra hur gränsen mellan symmetri och asymmetri 

påverkar olika subjekts tillträde till statens beskydd. Detta beskydd kan i sin tur sägas 

vara asymmetriskt. Men det går också att se rätten så att det  föreligger en symmetrisk 

frihet från statens inflytande. 

 *Frances Olsen – Liberal Rights and Critical Legal Theory 

 *Janet Halley – Rape in Berlin: Reconsidering the Criminalization of Rape in 

the International Law of Armed Conflict  

 *Josephine Ross – Blaming the Victim ”Consent” within the Forth Amendment 

and Rape Law  

Dialektiken mellan rätten och samhället. 

De här texterna har valts för att synliggöra hur föreställningen av samhället påverkar 

rätten – som i sin tur påverkar synen på samhället.  

 *Patricia Williams – The Alchemy of Race and Rights 

 *Cheryl Harris – Whiteness as Property 

Synliggörandet av motsatsförhållanden i rätten 

De här texterna har valts för att de utmanar en naturaliserad syn på vissa 

motsatsförhållanden inom rätten. Vidare behandlar de hur beroende rätten är av just 

motsattsförhållanden för sin applicering. 

 *Angela Harris – Race and Essentialism in Feminist Legal Theory 

 *Mari J. Matsuda – Only We Can Free Ourselves 
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Rättsubjektet i centrum 

De här texterna har valts för att de lyfter fram problemet med rättsubjektet i rätten. Vad 

som avses är alltså de problem som uppstår när rätten ställer krav på att ett rättsubjekt 

skall vara enhetligt och sammanhängande. 

 *Frank Valdes – City and Citizen: Community-making as Legal Theory and 

Social Struggle 

 *Homi Bhaba – The Location of Culture 

 

 

När rätten används som ett samhällsförändrande redskap 

De här texterna har valts för att de inte ser rätten som varken neutral eller generell – 

dock utan att detta leder till ett förkastande av rätten. De här texterna befinner sig i det 

återuppbyggande skedet av den dekonstruerande och postmoderna fasen inom kritisk 

teori. 

 Josephine Ross –  The Sexualization of Difference: A Comparison of Mixed-

Race and Same-Gender Marriage  

 *Ajentha Subramanian – Shorelines: Space and Rights in South India  

 

 


