Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCA83, Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30
högskolepoäng
Sociology: Criminology Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-06-13 att
gälla från och med 2013-09-02, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som valbar kurs på termin tre inom kandidatprogrammet i kriminologi,
inriktning sociologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten
• visa förmåga att identifiera kriminologins ursprung och reflektera över samt
återberätta dess idéhistoria,
• visa förmåga att redogöra för sin kunskap om kriminologisk forskning i samarbete
med andra,
• visa förmåga att jämföra och reflektera över centrala kriminologiska texter,
• visa förmåga att tillämpa kriminologiska teorier och begrepp i förhållande till en
aktuell samhällsfråga eller ett aktuellt samhällsproblem på ett fördjupat sätt samt
presentera möjliga analyser,
• visa förmåga att formulera och utreda kriminologiskt relevanta frågeställningar,
• visa förmåga att självständigt och kritiskt bedöma kriminologiska undersökningar
på ett kvalificerat sätt,
• visa förmåga att självständigt och kritiskt bedöma kvantitativa och kvalitativa
forskningsmetoder samt genomföra kvalitativa och kvantitativa analyser,
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• utveckla analytisk kompetens, dvs. tillämpa kriminologiska och sociologiska
teorier och begrepp i förhållande till en aktuell samhällsfråga eller ett aktuellt
samhällsproblem på ett fördjupande sätt,
• visa förmåga att använda sin kunskap för att leda eller bidra till kvalitetsutveckling
inom arbetslivet,
• visa förmåga att kommunicera och påvisa etiska konsekvenser av vetenskapligt
arbete,
• visa förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera
information och behärska referenshantering.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla sin förmåga att arbeta självständigt
och kritiskt med kriminologiska frågeställningar. Efter avklarad kurs är studenten väl
förberedd för både fortsatta studier och för att kunna bidra till kriminologiskt
relaterad kunskapsutveckling i arbetslivet.
Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1. Kriminologisk teori och forskning (15 högskolepoäng.)
Delkursen ger fördjupade kunskaper i kriminologins historia, centrala texter samt
kriminologiska fält och problem.
Delkurs 2. Metod (

7,5 högskolepoäng.)

Delkursen utgår från kriminologiska studier (kvalitativa och kvantitativa) och diskuterar
vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av dessa. Därtill fördjupas
kunskaperna i samhällsvetenskaplig metod.
Delkurs 3. Analytikerkurs B: Uppsats i valfritt specialområde (7,5 högskolepoäng).
Delkursen tar vid där sista delkursen i SOCA73 Sociologi: Kriminologi (30
högskolepoäng) slutade och fördjupar studentens analytiska kompetens. Kursen
ställer högre krav på självständighet, avgränsning, analytisk skärpa och originalitet.
Kursens huvudmoment består av författandet av ett vetenskapligt arbete i ett valfritt
kriminologisk ämne. I anslutning härtill anordnas gruppdiskussioner,
handledningstillfällen samt seminarieövningar, där opposition på annan uppsats ingår.
Studenten ges goda möjligheter att utveckla sin analytiska kompetens inför
kommande examensarbete samt arbetsliv. Uppsatsen ska fungera som arbetsprov i
ansökningar.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier som centreras
kring litteraturen samt biblioteksträffar för informationssökning, informations- och
referenshantering. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.
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Kursens examination
Examinationen sker genom hemskrivning, muntliga redovisningar,
seminariedeltagande samt paper och opponering.
I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen: ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs att studenten uppfyller de lärande mål som har
angivits för kursen. För betyget väl godkänt krävs att studenten uppvisar särskild
teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga.För betyget väl godkänd på hela
kursen krävs att studenten erhållit detta vitsord på delkurser motsvarande minst 15
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar på kursen SOCA71 Sociologi:
Kriminologi, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen med SOCA81 Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi,
30 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SOCA83, Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi
Gäller från H13
1301 Kriminologisk teori och forskning, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Analytikerkurs B: Uppsats valfritt specialområde, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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