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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande. Svenska 3 och
Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Begrepp, data och analysmetoder - individuell examination

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskaper om longitudinell/livsförloppsforskning inom kriminologi.
Longitudinella/livsförloppsstudier erbjuder möjligheter att besvara vissa kriminologiskt relevanta
frågeställningar som t.ex.: Vad har betydelse för att människor påbörjar respektive upphör med brottsligt
beteende? Skiljer sig mäns och kvinnors kriminella karriärer åt – och i så fall hur? Vilken betydelse har
förändringar i strukturella förhållanden för en individs brottslighet över tid? Hur påverkar olika typer av
åtgärder kriminella karriärer? Genom att placera olika livshändelser i en kronologisk ordning skapar
longitudinell/livsförloppsforskning möjligheter att närma sig frågor om kausaliteten inom forskning om brott.
Inom ramen for kursen kommer de studerande att bekanta sig med ett antal svenska och internationella
longitudinella forskningsprojekt. I fokus står de teoretiska perspektiv som vanligen tillämpas inom den typen
av forskning samt olika aspekter på longitudinella metoder såsom livsförloppsintervjuer, enkäter och
registerdata. Även de etiska frågorna kring longitudinellforskning/livsförlopps kommer att tas upp under
kursen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska de studerande
1. Kunna redogöra for de teorier och metoder som vanligen tillämpas inom
longitudinell/livsförloppskriminologisk forskning
2. Kunna redovisa för de centrala faktorerna som enligt longitudinell forskning ligger bakom sk. onset,
persistence, desistance när det gäller brott
3. Kunna diskutera för- och nackdelar av longitudinella studier jämfört med tvärsnittsstudier.
4. Ha kunskaper om ett antal centrala svenska och internationella forskningsprojekt inom området
5. Vara orienterade om de etiska problem som är förknippade med den sortens forskning
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Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Om inte annat meddelas är all
undervisning obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

Kursens examineras genom att studenterna gör korta presentationer under kursens gång samt ett paper vid
kursslut.
Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
Komplettering av hemtentamen kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt (betyg Fx).
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgiften meddelats av examinator.
Studerande som fått betyg Fx och F pa ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov sa länge
kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat
prov för att få högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har
rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyget på nästa prov. Framställan härom ska
göras till studierektor.
Övergångsbestämmelser

I det fallet att kursen inte längre ges, eller att kursinnehållet har ändrats på väsentliga punkter gäller följande:
Under en treterminsperiod har studenten rätt att en gång per termin examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur

Meddelas via institutionen hemsida senaste två månader innan kursstart
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