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Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 19-01-25.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination krävs godkänt resultat i obligatoriska kurser om minst 150
högskolepoäng, bland vilka godkända resultat i straffrätt, processrätt och allmän rättslära ska ingå.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Straffrätt och samhälle

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen Straffrätt och samhälle utgör en specialkurs på avancerad nivå inom ramen för Juristprogrammet.
Kursen behandlar rätten utifrån en policynivå och behandlar relationen mellan juridik och politik i en
straffrättslig kontext. Kursen är med andra ord inriktad på sådana frågeställningar som brukar betecknas som
rättspolitiska och kriminalpolitiska.
Kursen utgår från tre perspektiv, vilka löper som en gemensam tråd genom hela kursen: (1) ett rättsstatligt
perspektiv, (2) ett kriminaliseringsperspektiv, (3) ett aktörsperspektiv. Dessa tre perspektiv kan vid enskilda
undervisningstillfällen kombineras eller behandlas var och en för sig.
Eftersom kursen fokuserar på rätten utifrån ett mer övergripande perspektiv, med betoning på mötet mellan
juridik och politik, betyder det att kursen över huvud taget inte är inriktad på att fastställa gällande rätt. Under
kursen används i stället gällande rätt för att illustrera större rättspolitiska frågor. Som ett exempel kan nämnas
att relationen mellan lagstiftaren och Högsta domstolen kommer uppmärksammas under kursens gång. Då
diskuteras den större frågan (relationen mellan dessa aktörer) genom att exempelvis analysera och kritiskt
granska olika straffrättsliga rättsfall och lagförslag som varit föremål för debatt i juristkretsar. På så vis kan
kursen sägas behandla generella frågor om rätten, såsom vem eller vilka som ska ha inflytande över
utformningen av rätten, m.m. Kursen fokuserar huvudsakligen på de särskilda problemkomplex som kan
uppstå i mötet mellan juridik och politik på straffrättens område.
Undervisningen bygger i allt väsentligt på seminarier. Det kan förekomma inslag av föreläsningar, men de är i
sådana fall ett ytterst litet inslag i undervisningen. För att underlätta studenternas lärandeprocess, används ett
basgruppssystem. Genomgående förväntas studenterna vara aktiva genom att muntligen diskutera, analysera
och reflektera över olika frågeställningar vid de undervisningstillfällen som ges.
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Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska tillsäkras en fördjupad förmåga att analysera
förhållandet mellan juridik och politik samt rättens roll i samhället.
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad kunskap i och förståelse av relationen mellan juridik och politik på straffrättens område,
– visa fördjupad kunskap i och förståelse av straffrätten som ett rättsstatligt ämne,
– visa fördjupad kunskap i och förståelse av kriminaliseringsfrågor samt hur olika aktörer inom
straffrättssystemet påverkar dess utformning.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– visa fördjupad förmåga att, med utgångspunkt i relationen mellan juridik och politik på straffrättens område,
självständigt, kritiskt och systematiskt analysera komplexa frågeställningar,
– visa fördjupad förmåga att såväl muntligt som skriftligt identifiera, utvärdera och analysera
problemkomplex som rör relationen mellan juridik och politik på straffrättens område.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
– självständigt och kritiskt bedöma och värdera relationen mellan juridik, politik och samhälleliga intressen
på straffrättens område,
– självständigt och kritiskt granska samt värdera existerande straffbestämmelser, reformförslag och
debattinlägg utifrån ett rättsstatligt perspektiv, ett kriminaliseringsperspektiv och ett aktörsperspektiv.
Undervisning

Undervisningen ges främst i form av seminarier.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom:
-obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna,
-författande av ett skriftligt arbete, och
-skriftlig tentamen (salsskrivning).
Aktivt deltagande vid samtliga seminarier är obligatoriskt. Med aktivt deltagande avses att studenten ska ha
förberett sig samt vara beredd att redovisa och diskutera de uppgifter och det material som utgör grunden för
respektive seminarium.
Kursföreståndaren kan dock meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens
utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Närvarokravet anges i kursbeskrivningen. Utöver
detta kan dispens meddelas vid laga förfall. Studenten ska då fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som
kompensation för frånvaron.
Bedömningskriterier avseende det skriftliga arbetet:
-problemformulering och insikt i ämnet,
-språkbehandling,
-struktur,
-akribi (noggrannhet vad gäller källhantering och formalia),
-analys och argumentation, inklusive självständighet.
Ett för sent inlämnat skriftligt arbete bedöms inte. Beträffande detta saknas rätt till dispens även vid laga
förfall. En student som lämnar in sitt skriftliga arbete för sent, bereds i stället tillfälle till ny examination. Vid
den nya examinationen kan studenten endast erhålla betyget underkänt (U) eller godkänt (B).
Vid bedömningen av det skriftliga arbetet används betygsskalan U-AB. För att få slutbetyg på kursen krävs
minst godkänt resultat (B) på det skriftliga arbetet. En student vars skriftliga arbete underkänns, har möjlighet
till komplettering. Studenten ska då beakta de synpunkter som examinator har lämnat.
En sådan komplettering ska vara inlämnad senast sju arbetsdagar efter den skriftliga tentamen. Den
kompletterande texten kommer på nytt att bedömas och kan vid den nya bedömningen endast erhålla betyget
underkänt (U) eller godkänt (B).
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Betygsgraderingen görs på grundval av det skriftliga arbetet och den skriftliga tentamen. Det skriftliga arbetet
motsvarar 1/3 av kursbetyget och den skriftliga tentamen motsvarar 2/3 av kursbetyget. Båda
examinationsmomenten betygssätts. De närmare principerna för sammanvägningen anges i
kursbeskrivningen. För övriga examinationsmoment används endast betyget godkänd (G) respektive
underkänd (U).
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursbeskrivningen.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Den som fått godkänt
betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma
examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl
talar emot att en annan examinator ska utses.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.
Som slutligt betyg på kursen används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm
godkänd (BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U).
Student som begär det har rätt att få betyg enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala. Begäran ska
framställas av studenten före examinationstillfället på så sätt som fastställs av Juridiska institutionen. Betyget
enligt den sjugradiga betygsskalan gäller i sådant fall istället 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).
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 kursen
genom ett tidigt 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 2019-09-02.
Kurslitteratur

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

Sidan 3/3

