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G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av 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
1101
1210
1310

Benämning
Allmän översiktskurs
Metod I
Kriminalpolitik

Högskolepoäng
10
10
10

Kursens innehåll

Kursen består av tre moment: Allmän översiktskurs 10 hp, Metod I 10 hp och Kriminalpolitik 10 hp.
Allmän översiktskurs 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. Momentet tar upp kriminologins vetenskapsteoretiska grunder, teorier om brottslighetens orsaker och
olika metoder att studera brottslighetens omfattning och karaktär. Metod 1 tar upp forskningsprocessen och
grundläggande kunskaper om principer och tillvägagångssätt för kriminologiskt forsknings- och
utredningsarbete. Kriminalpolitik behandlar åtgärder mot brott och kriminalpolitikens utveckling.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen Kriminologi I förväntas studenten kunna avgränsa och definiera ämnets
kärnområden samt kunna redogöra för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna bakom ämnets begrepp,
teorier och metoder. Studenten ska kunna diskutera detta för svenska förhållanden och för olika grupper i
samhället. Vidare ska studenten kunna behärska de centrala kriminologiska teorierna på individ- och
strukturnivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. Studenten ska också kunna
redogöra för och problematisera användandet av olika metoder som används för kriminologiska studier. I
diskussionen om lämpligaste metodval ingår också att reflektera över val av metod i förhållande till en
undersökning, inte minst ur etisk synvinkel. Att kritiskt kunna analysera delområden som kriminalpolitik,
viktimologi, narkotikabrott, samt att reflektera över betydelsen som genus respektive etnicitet har för
brottsligheten och dess beskrivning är också ett mål.
Undervisning
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All undervisning bedrivs via en Internetbaserad lärandeplattform. Undervisningen, som är obligatorisk, består
av olika former av lärandeaktiviteter i grupp såsom studiebloggar och lärandedialoger samt individuella
inlämningsuppgifter samt flervalsfrågetest.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursens examineras på följande vis: Hemtentamen, studiebloggar, lärandedialoger samt
flervalsfrågetest.
b) Betygssättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d) 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.
e) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment.
e) Studerande som fått betyg Fx och F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så 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 och F på prov två gånger av en examinator har rätt
att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyget på provet. 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.
Övrigt

Kursen har tidigare givits under kurskod AK1110.
Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas via institutionens hemsida minst två månader innan kursstart.
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