Samhällsvetenskapliga fakulteten

RÄSN10, Kritiska perspektiv på brott, straff och social
kontroll, 7,5 högskolepoäng
Critical Perspectives on Criminal Justice and Social Control, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för rättssociologi 2019-11-20
och senast reviderad 2019-11-20. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2019-11-20, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen erbjuds som valbar kurs på termin 3 på Masterprogrammet i Rättssociologi
(120 hp). Kursen kan även läsas som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Rättssociologi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa:
• kunskap om kritiska perspektiv på brottslighet, strafftillämpning och social kontroll
• kunskap om aktuella trender inom strafftillämpning och kriminalpolitik
• förståelse för alternativa konflikthanteringsmekanismer och reparativ rättvisa

Färdighet och förmåga
För godkänt resultat på kursen ska studenten visa färdighet och förmåga att:
• självständigt analysera hur brott, strafftillämpning och social kontroll konstrueras i
det moderna samhället
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• självständigt analysera konsekvenserna av nuvarande straffrättsliga och
kriminalpolitiska trender
• självständigt analysera alternativa konflikthanteringsmekanismer och reparativ
rättvisa utifrån rättssociologisk och kritisk kriminologisk teori

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänt resultat på kursen ska studenten:
• visa att de kan relatera till hur brottslighet, straff och social kontroll i det moderna
samhället kan förstås från ett konstruktivistiskt rättssociologiskt perspektiv
• visa förmåga att reflektera över konsekvenserna av rådande straffrättsliga och
kriminalpolitiska trender och relatera detta till rättssociologisk teori
• visa förmåga att reflektera över alternativ till den formella straffrättens hantering av
brott i ljuset av rättssociologisk empiri och teori

Kursens innehåll
Kursen mål är att utifrån rättssociologiska och kriminologiska perspektiv erbjuda
fördjupad kunskap om brott, strafftillämpning, kriminalpolitik och social kontroll.
Presentationer och diskussionerna utgår från en konstruktivistisk syn på brott, där
utgångspunkten är att det som räknas som avvikande beteende och som brott inte är
något av naturen givet.
Under kursen ska studenten arbeta med en essä relevant för kursens innehåll.
Studenten väljer själv ett essä-ämne. Studenterna tillgodogör sig kursinnehållet
genom föreläsningar samt seminarium där studenten kommer presentera och
kommentera varandras pågående arbeten.
Kursen består av en modul som berör tre teman.
Tema 1: Den sociala konstruktionen av brott och kontroll
Det första temat syftar till att ge studenten kunskap om en socialkonstruktivistisk syn
på brott, avvikelse och social kontroll.
Tema 2: Rådande straffrättsliga och kriminalpolitiska trender
Det andra temat syftar till att fördjupa sig i rådande straffrättsliga och
kriminalpolitiska trender.
Tema 3: Alternativa konflikthanteringsmekanismer och reparativ rättvisa
Det tredje temat syftar till att se bortom de vanliga förhållningssätten till brott, straff
och social kontroll och rådande straffrättsliga och kriminalpolitiska trender för att
istället undersöka och diskutera alternativa konflikthanteringsmekanismer och
reparativ rättivsa.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarium.
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.
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Kursens examination
Kursen examineras genom tre moment:
1. författandet av en individuell essä
2. en muntlig presentation av det valda ämnet samt
3. en bedömning av en studiekamrats essä
För att bli Godkänd på kursen måste studenten ha erhållit minst E på alla 3 moment.
För att erhålla högre betyg krävs att moment 1 (essän) bedömts med detta.
Studenten väljer själv ett essä-ämne relevant för kursens innehåll.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
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.
Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på
kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger
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 Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst kandidatexamen vari ingår minst tre terminers
studier (90 högskolepoäng) i rättssociologi eller annat ämne som är relevant för
utbildningen, till exempel sociologi, juridik, kriminologi, statsvetenskap, socialt arbete
eller motsvarande samhällsvetenskapligt ämne.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvarar Engelska 6/B
(avancerad) från svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs på grundval
av nationella riktlinjer. Utländska studenter undantas från det grundläggande
behörighetskravet på att behärska svenska.
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Prov/moment för kursen RÄSN10, Kritiska perspektiv på brott, straff och
social kontroll
Gäller från H20
2001 Kritiska perspektiv på brott, straff och social kontroll, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

