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Juridik i samhällsbyggnadsprocessen 7,5 högskolepoäng
Law and the built environment

Grundnivå, J0052N
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1N U G VG Rättsvetenskap Juridik och rättsvetenskap

Behörighet
Grundläggande behörighet

Urval
Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:   
 
- Redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor
- Förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer inom de rättsområden som kursen behandlar
- Identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem inom de rättsområden som kursen 
behandlar
- Föreslå lösningar av enklare juridiska problem som aktualiseras inom de lagstiftningar som kursen behandlar. 
 

Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna och rättssystemets uppbyggnad samt en orientering i 
problemlösningsmetod.
 
Därefter behandlas följande ämnen:
- avtalsrätt med fokus på entreprenadjuridik
- allmän fastighetsrätt
- speciell fastighetsrätt
- miljörätt 
 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

 
Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Däremellan bygger genomförandet på självstudier av 
kurslitteratur och särskilt anvisat material. Studenten förväntas förbereda sig väl inför de olika 
undervisningsmomenten, genom att dels läsa relevanta delar av kurslitteraturen, dels besvara särskilt anvisade 
övningsuppgifter. Dessa övningsuppgifter löses med fördel i grupp. Vid övningstillfällena ska studenterna redogöra 
för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag. Övningarna är i stor 
utsträckning konstruerade utifrån rättsfall och problem hämtade från verkligheten. Detta innebär att kursen är 
uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla de juridiska frågeställningar som uppkommer i arbetet med 
samhällsbyggnadsprocessen.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 
Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen vid kursens slut. Där ska studenten visa att han eller hon 
kan redogöra för grunderna i det svenska rättssystemets uppbyggnad, systematik och rättskällor och förklara 
betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer inom de rättsområden som kursen behandlar. Vidare ska 
studenten identifiera, strukturera och analysera grundläggande juridiska problem och föreslå lösningar av enklare 
juridiska problem som aktualiseras inom de lagstiftningar som kursen behandlar.
 
Betygssättning sker enligt betygsskala U, G, VG. 

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration (eduetks@ltu.se), 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.  
 
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med J0002N och J0003N eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen J0052N motsvarar kursen J0002N

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Skriftlig tentamen U G VG 7,5 Obligatorisk H22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.
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