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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del)2008-02-19. Ändrad 2018-09-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller de generella kravet för tillträde till specialkurser om
godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 hp på juristprogrammet, dels att studenten har
uppnått minst betyget godkänd i straffrätt och processrätt.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Specialkurs; Förundersökning

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om förundersökningen på ett sätt som innebär en
fördjupning i förhållande till tidigare kurser på Juristprogrammet. Ett särskilt fokus läggs på de principer som
omgärdar en brottsutredning och som ofta ger upphov till särskilda intresseavvägningar. Dessa
intresseavvägningar studeras utifrån olika yrkesgruppers perspektiv; åklagare, poliser, försvarsadvokater och
målsägandebiträden. Kursen syftar också till att belysa vikten av kunskap från andra vetenskapsområden inom
ramen för en brottsutredning, t.ex. kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri samt att behandla de metodoch tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan innebära för den juridiska prövningen.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Visa fördjupad kunskap i och förståelse av förundersökningens regelverk och de principer som aktualiseras
vid en brottsutredning
- Visa fördjupad kunskap i och förståelse av kunskap och aktuell forskning inom andra vetenskapsområden av
relevans för förundersökningens genomförande samt de tillämpningsfrågor som den externa
kunskapsinhämtningen kan innebära för straffprocessen som helhet.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Visa fördjupad förmåga att tillämpa förundersökningens regelverk samt kunna göra kvalificerade juridiska
bedömningar
- Visa fördjupad förmåga att självständigt och kritiskt identifiera, formulera och analysera intresseSidan 1/3

avvägningar vid en brottsutredning
- Visa förmåga att inom givna tidsramar självständigt planera för och genomföra en självständig och kritisk
analys av en juridisk frågeställning av relevans för förundersökningens bedrivande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- Visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt
- Självständigt och kritiskt bedöma juridiska frågeställningar av relevans för förundersökningen med hänsyn
till vetenskapliga och samhälleliga frågor
- Reflektera över sina egna och andras prestationer vad gäller behandlingen av juridiska frågeställningar av
relevans för förundersökningen.
Undervisning

Kursen omfattar i huvudsak tre steg.
Under steg 1 (bassteget) ska studenterna, genom seminarier och seminarieövningar, tillgodogöra sig
grundläggande kunskaper i de för kursen centrala frågeställningarna. I detta ingår att studenterna tillgodogör
sig kunskap och aktuell forskning från andra vetenskapsområden av relevans för förundersökningens
bedrivande. Seminarierna leds av representanter från rättsvetenskapen, andra vetenskaps-områden och
praktiskt yrkesverksamma.
Under steg 2 (tillämpningssteget), som bygger på casemetodik, ska studenterna omsätta teoretisk kunskap till
praktik på ett sätt som visar förmåga till ett professionellt förhållningssätt. Studenterna indelas i ett antal
grupper med uppgift att i varje grupp producera ett fullständigt förundersökningsprotokoll. Dessa utredningar
blir sedan underlag för rättegångsspelen i specialkursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning
15hp. Utförandet bygger på realistiska förutsättningar och studenterna förväntas utföra sina uppgifter på det
sätt som en åklagare leder en verklig förundersökning. I arbetet med brottsutredningen ska studenterna utföra
processhandlingar i tal och skrift, t.ex. hålla förhör och förbereda sig inför en häktesförhandling.
Under steg 3 (fördjupningssteget) förväntas studenterna författa en individuell promemoria som be-handlar en
juridisk frågeställning av relevans för förundersökningen. I detta steg ingår försvars- och
oppositionsseminarier där varje student ska försvara sitt eget arbete samt opponera på en annan students
arbete. Detta moment kan ses som förberedande inför kursen Examensarbete.
Genom de olika delarna erbjuder kursen flera möjligheter för studenterna att samla underlag för bedömningen
av om de har nått kursens lärandemål.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom:
- aktiv närvaro vid seminarier och seminarieövningar. Med aktiv närvaro avses att studenterna ska ha förberett
sig samt aktivt delta i diskussioner och övningar
- prestationer vid processhandlingar i tal och skrift
- casearbete, där hänsyn tas till närvaro, samarbetsförmåga, kreativitet och gruppens kollektiva resultat
- författandet av en individuell promemoria. Hänsyn tas till vetenskaplig transparens, metodologiska
överväganden, faktakunskap, analys, diskussion/slutsatser, språkbehandling, formalia samt förmåga att
genomföra arbetet inom givna tidsramar
- prestationer under såväl försvars- som oppositionsseminarierna
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av prestationerna vid de olika examinationsmomenten. Av
kursbeskrivningen framgår maxpoängen för varje examinerande moment, samt minimipoäng för respektive
moment som måste uppnås för att bli godkänd på kursen. Kursbetyget baseras på en sammanräkning av
uppnådda poäng.
För att bli godkänd på kursen fordras att studentens sammanlagda prestationer visar att densamma har uppnått
samtliga lärandemål.
Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).
Student som begär det rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska framställas
av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institution-en. Betyget enligt den
sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall i stället för det ordinarie betyget. Som godkänt betyg enligt den
sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D
(Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
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En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kur-sen
genom ett tidigare avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft 2019-01-21.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivningen. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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