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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2007-11-22 och
senast reviderad 2018-03-06 av Sociologiska institutionens styrelse. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs  
Undervisningsspråk: Svenska
moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma 

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten 
  
  

 

Kunskap och förståelse
kunna identifiera centrala begrepp inom sociologi och kriminologi, 
kunna redogöra för och diskutera kriminologi samt sociologi i allmänhet, 
visa insikt i forskningsetiska regler i samband med sociologisk och kriminologisk
forskning, 

 

Färdighet och förmåga
kunna tillämpa sociologiska och kriminologiska begrepp i professionella
sammanhang, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCB09, Sociologi: Kriminologi, 15 högskolepoäng
Sociology: Criminology, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Sociologi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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kunna muntligt och skriftligt återge sin kunskap, 
kunna tillämpa sina kunskaper för att urskilja problem i olika delar av samhället, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna utföra en kritisk bedömning av information som rör kriminologi och
sociologi, 
kunna värdera, jämföra och söka vetenskapliga texter i kriminologi och sociologi
samt tillämpa enkel referenshantering. 

 

Kursens innehåll
 
Kursens målsättning är att de studerande skall kunna anlägga sociologiska och
socialpsykologiska perspektiv på kriminologiska frågor. Såväl klassisk som nyare
kriminologisk teori diskuteras. Kursen lägger tonvikt vid att de teoretiska
resonemangen appliceras på konkreta fenomen. Kursen ska ge en översiktlig kunskap
om kriminologiska idétraditioner samt en grundläggande inblick i att arbeta
sociologiskt med kriminologiska frågeställningar. 
  
Kursen är indelad i sex moment: 
Moment 1-3 behandlar frågor som ”Vad är kriminologi?” och ”Hur analyseras ett
kriminologiskt problem?”.  I dessa moment presenteras och diskuteras kriminologiska
grundfrågor och tankegångar i syfte att introducera ämnet och uppmuntra
studenterna att utforska det. Utöver litteraturen används valfria texter i nyhetsmedia
eller i forskningslitteratur, enligt anvisningar som ges under kursens gång. 
Moment 1. Etablerade och outsiders idag kopplat till sociologiska begrepp. Momentet
behandlar sociala gränsdragningar, utanförskap och innanförskap. 
Moment 2. En jämförelse av två kriminologiska teorier.  Momentet tar upp klassisk
och modern kriminologisk teori. 
Moment 3. En diskussion av totala institutioner. Momentet behandlar närstudier av
maktförhållanden inom människobehandlande institutioner. 
  
Moment 4-6 tar upp aktuella kriminologiska frågeställningar och forskningsexempel. I
arbetsuppgifter, tillämpningsövningar och diskussioner relateras dessa till de allmänna
kriminologiska teorier som tidigare presenterats. Utöver litteraturen används bl.a.
statistik, det nationella programmet för brottsprevention, massmedia och sociala
medier för att diskutera brottslighetens omfattning, brottsprevention,
brottsofferrörelse och genusaspekter på kriminalitet. 
Moment 4. Brottsförebyggande arbete - tendenser och problem. Momentet tar upp
det brottsförebyggande arbetet till granskning och kritisk diskussion, med kopplingar
till kriminologisk teori. 
Moment 5. Hur konstrueras brott och straff i samhällen. Momentet tar upp vilka
handlingar som definieras som brott, och hur förändringar i kriminalisering och
kontroll kan förklara skillnader i brottsmängd och fängelsetal. 
Moment 6. Genus, kriminologi och viktimologi. Momentet behandlar
brottsofferdiskurser och genusaspekter av kriminologi. 
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Kursens genomförande
 
Utbildningen ges på distans och kommer att använda sig av interaktiv
informationsteknik. Dock krävs inga förkunskaper inom denna teknik. Det ställs heller
inga krav på att de studerande skall ha tillgång till egen IT-teknik (även om det är en
fördel). 
Kursen kommer huvudsakligen att bygga på kommunikation i skrift. Ett centralt
moment i kursen är att de studerandes inlämningsuppgifter och uppsatser läses,
diskuteras och kommenteras av de andra kursdeltagarna. De studerandes texter
kommer att ligga på internet. Kursens lärare kommer huvudsakligen att fungera som
handledare och examinatorer. 
Kursen kommer i stor utsträckning att bygga på s k problembaserat lärande. 
Deltagande i opponering på annan kursdeltagares hemprov 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
 
Examination sker individuellt med hemprov på varje moment. 

Moment 1 Etablerade och outsiders idag kopplat till sociologiska begrepp 2,5 hp 
Moment 2 En jämförelse av två kriminologiska teorier 2,5 hp 
Moment 3 En diskussion av totala institutioner 2,5 hp 
Moment 4 Brottsförebyggande arbete - tendenser och problem 2,5 hp 
Moment 5 Hur konstrueras brott och straff i samhällen 2,5 hp 
Moment 6 Kriminologi och genus 2,5 hp 

  
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. För betyget väl godkänd på hel kurs krävs att studenten erhållit detta
betyg på minst hälften av kursens poäng.Vid komplettering kan endast betyget
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godkänd ges. Kompletteringar ska redovisas inom fem arbetsdagar från den dag då
läraren har meddelat att komplettering behövs. 
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 
  
  
  
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar särskild
teoretisk medvetenhet och särskild analytisk förmåga. 
Vid kursens start informeras studenten på kursplattformen om kursplanens
lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.
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Prov/moment för kursen SOCB09, Sociologi: Kriminologi
 

Gäller från H07

 
0701   Introduktionskurs, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702   Tillämpad kriminologi, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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