Samhällsvetenskapliga fakulteten

RÄSA34, Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, 15
högskolepoäng
Sociology of Law: Criminal Law for Social Scientists, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2010-11-25 och
senast reviderad 2021-11-17 av Styrelsen för institutionen för rättssociologi. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2021-11-17, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör fjärde terminen i kandidatprogrammet i kriminologi. Huvudområde är
rättssociologi.
Kursen ges på svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Rättssociologi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna visa kunskap och förståelse för
straffrättslig och straffprocessrättslig lagstiftning, straffrättskipningssystemets rättsliga
begreppsapparat samt visa förmåga att förhålla sig kritiskt analyserande till
straffsystemets samhälleliga funktion.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten visa kunskap om och förståelse för
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- brottsligheten, kriminalpolitikens och straffpolitikens syfte och medel samt
straffsystemets uppbyggnad
- straffrättens grundläggande principer, gällande straffbestämmelser och
straffrättsliga påföljder
- straffprocessens struktur och samhälleliga funktion
- straffprocessuella grundbegrepp och principer
- rättsvetenskapliga metoder och tillämpning av dessa

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att
- identifiera och formulera straffrättsliga och straffprocessuella problem
- identifiera och söka den information som är nödvändig för att kunna lösa
straffrättsliga och straffprocessuella problem samt tolka, analysera och i muntlig och
skriftlig form presentera dessa problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att
- göra straff- och straffprocessrättsliga bedömningar utifrån etiska och samhälleliga
grunder
- problematisera straff- och straffprocessrätten i förhållande till bl.a. genus- och
mångfaldsperspektiv samt teoribildning om straffets rättfärdigande och konsekvenser
- reflektera över straff- samt straffprocessrättens möjligheter och begränsningar för
att garantera frihet, säkerhet och rättvisa.

Kursens innehåll
Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng:
Den första delkursen Straffrättens och straffprocessrättens grundläggande begrepp
och systematik behandlar straffrättens och straffprocessrättens grundläggande
principer, straffrättskipningens struktur och samhälleliga funktion, gällande
straffbestämmelser och de straffrättsliga påföljderna.
Den andra delkursen Perspektiv på straffrättskipningen behandlar frågor om
brottsligheten, kriminalpolitikens och straffpolitikens syfte, medel och begränsningar.
Vidare problematiseras straffrätten ur bl.a. genus- och mångfaldsperspektiv samt
diskuteras med utgångspunkt i teorier om straffets rättfärdigande och konsekvenser.
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Kursens genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
Deltagande i seminarium är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant

Kursens examination
Delkurs 1 examineras med ett individuellt skriftligt prov.
Delkurs 2 examineras med ett individuellt skriftligt prov.
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att lärandemålen är särskilt väl
tillgodosedda. Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål
samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
För att erhålla kursbetyget väl godkänt krävs att studenten erhållit detta betyg på den
tentamen som tillhör delkurs två.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till Kandidatprogrammet i
kriminologi vid Lunds universitet, samt fullgjorda kursfordringar om 60 hp inom
programmet varav 30 hp inom programmets andra termin.
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Prov/moment för kursen RÄSA34, Rättssociologi: Straffrätt för
samhällsvetare
Gäller från V11
1001 Straffrätt och straffprocess, begrepp och systematik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002 Perspektiv på straffrättskipningen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

