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Beslut

Denna kursplan har fastställts av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
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Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

1100 Nutida kriminologisk teori 15

Kursens innehåll

Kursen syftar till en ökad förmåga att hantera kriminologiska teorier. Med utgångspunkt i vetenskapliga
artiklar som spänner över hela det kriminologiska fältet diskuteras teoriers roll och studiers uppbyggnad.
Studenten lär sig identifiera styrkor och svagheter i förhållande till ett aktuellt problem, hur teorier kopplas till
metod och material samt bidraget till den interna diskussionen inom en forskningstradition.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
1.	Kritiskt granska kriminologisk teoribildning utifrån grundläggande teorier och aktuella ämnesområden
2.	Använda och problematisera grundläggande och aktuella kriminologiska teorier
3.	Redogöra för teoriers roll i forskningsprocessen
4.	Identifiera enskilda studiers uppbyggnad, styrkor och svagheter

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Alla seminarier, inklusive skriftliga
inlämningsuppgifter inför seminarierna är obligatoriska. Komplettering kan ske genom individuella skriftliga
uppgifter som tilldelas av examinator.

Kunskapskontroll och examination

a)	Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i slutet av kursen. 

b)	kursen betygssätts enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: 
A	= Utmärkt 
B	= Mycket bra 
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C	= Bra 
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 en godkänd examinationsuppgift, lägst betyg E, samt
fullgjorda obligatoriska uppgifter alternativt genomförda kompletteringar. Slutbetyget på kursen bestäms av
betyget på slutexaminationen.

e)	För varje kurstillfälle erbjuds minste tre examinationstillfälle inom ett år. De läsår kurstillfälle saknas
erbjuds ett examinationstillfälle per läsår.

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 slutexaminationen 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.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas via institutionens hemsida senast två månader innan kursstart.
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