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Beslut

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

Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap A./Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Kursens uppläggning
Provkod
1110
1210
1310

Benämning
Allmän översiktskurs
Metod I
Kriminalpolitik

Högskolepoäng
10
10
10

Kursens innehåll

Kriminologi I ger en introduktion till kriminologi som vetenskapligt ämne och består av ett antal delmoment
som på olika sätt berör kriminologiska aspekter på brottslighet, lagstiftning och reaktioner på brott. Under
kursen lär sig studenten avgränsa och definiera ämnets kärnområden samt att kunna redogöra för
vetenskapsteoretiska utgångspunkter och för ämnet centrala begrepp, teorier och metoder.
Kursen består av följande delar: Allmän översiktskurs 10 hp, Metod I 10 hp och Kriminalpolitik 10 hp.
Allmän översiktskurs, 10 hp
Allmän översiktkurs ger en bred översikt av ämnet kriminologi. Kursen består av ett antal delmoment som på
olika sätt berör kriminologiska aspekter på brottslighet, lagstiftning och reaktion på brott. I kursen får
studenten lära sig grundläggande kriminologiska begrepp och definitioner, olika metoder för att studera
brottslighetens omfattning, karaktär samt förändringar över tid samt olika metodologiska utmaningar som
mätningen av brottslighet innebär - exempelvis dold brottslighet. Ett annat fokus är teorier om brottslighetens
orsaker samt deras relevans vid 1) studier av olika traditionella aspekter av brottsligheten som ungdomsbrott,
kön, genus, etnicitet och brott 2) brottstyper som våldsbrott och egendomsbrott, organiserad brottslighet,
ekonomisk brottslighet samt folkrättsbrott.
Metod I, 10 hp
Det övergripande syftet med Metod I är att ge studenten grundläggande kunskaper i metod så att denne ska
kunna bedöma och förhålla sig kritisk till olika kriminologiska forskningsrapporter och undersökningar.
Studenten kommer att få en överblick över de vanligaste datainsamlings – och analysmetoderna inom
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kriminologin, som intervjuer, enkäter, innehållsanalys, registerdata och statistiska metoder. Studenten
kommer att få lära sig relevanta begrepp och applicera dem i enklare metodövningar.
Kriminalpolitik, 10 hp
Kursens syfte är att ge en översiktlig bild av olika kriminalpolitiska åtgärder som har tillämpats under åren,
samt att med beaktande av metodologiska problem påvisa effekten av dessa åtgärder. Brottspreventiva
metoder och rättsväsendets hantering av brott kommer att belysas utifrån ett teoretiskt och historiskt
perspektiv. Sammanfattningsvis är det övergripande syftet med kursen att du ska lära dig att förstå och kritiskt
förhålla dig till åtgärder som samhället riktar mot brottslighet.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkursen Allmän översiktskurs, 10 hp ska studenten kunna:
1.Beskriva vad ämnet kriminologi studerar för typ av frågor, de förhållanden som leder fram till att
händelser betraktas som brottsliga handlingar, samt vetenskapsteoretiska och kontextuella utgångspunkter för
centrala kriminologiska begrepp och teorier.
2.Redogöra för centrala kriminologiska teorier rörande brottslighetens orsaker på individ- och samhällsnivå,
samt tillämpa dessa teorier på olika former av empiriska material.
3.Beskriva brottslighetens omfattning, struktur och utveckling, kunna redogöra för olika metoder att mäta
brottsligheten i Sverige och andra länder, samt analysera utsagor som bygger på dessa metoder.
4.Kritiskt analysera vissa speciella områden inom kriminologin så som kön, genus och etnicitet i
förhållande till brott samt organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och folkrättsbrott
För godkänt resultat på delkursen Metod I, 10 hp ska studenten kunna:
1.Beskriva och applicera olika metodbegrepp
2.Beskriva de vanligaste metoderna inom kriminologisk forskning och utvärdering
3.Formulera frågeställningar utifrån ett givet problem
4.Relatera val av metod till syfte och frågeställningar
5.Diskutera för- och nackdelar med olika metoder i förhållande till givna frågeställningar
6.Kritiskt reflektera över vetenskapsteoretiska utgångspunkter i förhållande till en undersökning; val av
metod i förhållande till en undersökning samt över etiska aspekter i samband med kriminologisk forskning
7.Problematisera olika metodologiska ställningstaganden
För godkänt resultat på delkursen Kriminalpolitik, 10 hp ska studenten kunna:
1.Beskriva och applicera kriminologiska begrepp som ingår i den kriminalpolitiska och brottspreventiva
terminologin
2.Redogöra för de viktigaste straffrättsliga teorierna
3.Relatera konkreta åtgärder mot brott till människosyn, teorier om orsaker till brott samt olika typer av
straffrättsteorier
4.Diskutera och problematisera såväl eventuella brottspreventiva effekter som eventuella skadeverkningar
av olika typer av åtgärder.
5.Problematisera kriminalpolitikens syfte och funktion
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, skriftliga inlämningar och gruppövningar. Alla
seminarier och tillhörande individuella inlämningsuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Komplettering
kan ske genom individuella skriftliga uppgifter som tilldelas av examinator.
Allmän översiktskurs, 10 hp har 4-5 obligatoriska seminarier
Metod I, 10 hp har 3 till 4 obligatoriska seminarier
Kriminalpolitik, 10 hp har 3 till 4 obligatoriska seminarier
Kunskapskontroll och examination

a)Allmän översiktskurs, 10 hp examineras genom en individuell skriftlig tentamen
Metod I, 10 hp examineras genom en individuell skriftlig tentamen
Kriminalpolitik, 10 hp examineras genom en individuell skriftlig tentamen
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b)Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A= Utmärkt
B= Mycket bra
C= Bra
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D= Tillfredsställande
E= Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c)Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d)För att få ett godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delmoment samt
fullgjorda obligatoriska moment, närvara vid seminarier och inlämnade individuella uppgifter i anslutning till
seminarier, alternativt genomförda kompletteringar av missade obligatoriska moment. Bokstavsbetygen A-E
omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg. Betyget på kursen sätts således genom ett
viktat genomsnitt av delar av kurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
e)För varje kurstillfälle erbjuds minst tre examinationstillfälle inom ett år. 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. Studerande som fått lägst betyget E på
prov får inte genomgå förnyat prov för att få högre betyg.
f)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.
Kompletteringsförfarande är aktuellt vid två typer av tillkortakommanden: Enklare brister av formaliakaraktär
eller tillkortakommande av förståelsekaraktär. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används
betygen A-E. Vid godkänd komplettering av brister som gäller förståelsekaraktär används betygen C-E
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.
Övrigt

Kursen har tidigare givits under kurskod AK1110.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen meddelas via institutionens hemsida minst två månader innan kursstart.
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