Samhällsvetenskapliga fakulteten

SOCA74, Sociologi: Kriminologi, 30 högskolepoäng
Sociology: Criminology, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-04-29 och senast
reviderad 2020-05-27. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31,
höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs under första året på kandidatprogrammet i kriminologi,
180 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten:

Kunskap och förståelse
• visa förmåga att identifiera centrala begrepp inom sociologi och kriminologi,
• visa förmåga att använda kunskapen för att urskilja sociologiska problem i olika
delar av samhället
• visa förmåga att relatera kriminologin till sociologin i allmänhet

Färdighet och förmåga
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• visa förmåga att kommunicera sin kunskap muntligt och skriftligt
• visa förmåga att utveckla analytisk kompetens i relation till problem och fenomen
i samhället
• visa förmåga att söka, jämföra och värdera vetenskapliga texter i kriminologi och
sociologi samt ha kännedom om enkel referenshantering,
• Konkret och precist kommunicera sociologiska och kriminologiska begrepp i
professionella sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa insikt om forskningsetiska regler i samband med sociologisk forskning.
• visa insikt hur man kritiskt granskar information som rör kriminologi och sociologi

Kursens innehåll
Kursens mål är att studenten skall kunna anlägga sociologiska och socialpsykologiska
perspektiv på människors uppfattningar om rätt och orätt, normalt och onormalt,
moral och omoral. Såväl klassisk som modern kriminologi kommer att diskuteras.
Kursen lägger tonvikt vid hur teorin appliceras på konkreta fenomen och innehåller
verksamhetsmoment som är obligatoriska. Dessa moment är återkommande genom
hela kandidatprogrammet.
Delkurs 1. Vad är kriminologi? (7,5 högskolepoäng)
I denna delkurs presenteras och diskuteras kriminologiska grundfrågor och klassiska
traditioner i syfte att introducera ämnet och uppmuntra studenterna att utforska det.
Delkurs 2. Hur analyseras ett kriminologiskt problem? (7,5 högskolepoäng)
Med utgångspunkt i såväl klassisk som modern sociologisk och socialpsykologisk teori
diskuteras olika kriminologiska problem och hur dessa kan analyseras
Delkurs 3. Metod (7,5 högskolepoäng)
Utifrån allmänsociologisk metodologi diskuteras kvalitativa och kvantitativa ansatser
för att samla in material och analysera fenomen som rör sociala avvikelser, brott och
straff. Brottsstatistik studeras och problematiseras. Vidare exemplifieras och diskuteras
intervjuer och etnografiska traditioner samt etiska problem. Vikten av
perspektivrikedom och analytisk mångfald betonas.
Delkurs 4. Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden (7,5
högskolepoäng)
Hur kan kriminologiska fenomen analyseras med hjälp av modern forskning? I denna
delkurs tar vi upp aktuella kriminologiska områden och ger exempel på forskning som
knyter an till dessa. Målet är att studenten ska utveckla särskild analytisk kompetens
inom ett område genom att skriva en mindre uppsats.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurserna läses i nedanstående
ordningsföljd:
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Delkurs 1: Vad är kriminologi?
Delkurs 2: Hur analyseras ett kriminologiskt problem
Delkurs 3: Metod
Delkurs 4: Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden
Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt om inte särskilda skäl
föreligger.
Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriska moment erbjuds studenter 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.
Vid frånvaro åligger det studenten själv att kontakta och informera kursansvarig.

Kursens examination
Delkurs 1: Vad är kriminologi?
Delkursen examineras genom individuellt skriftligt salsprov.
Delkurs 2: Hur analyseras ett kriminologiskt problem
Delkursen examineras genom individuellt skriftligt salsprov.
Delkurs 3: Metod
Delkursen examineras genom individuellt skriftligt hemprov
Delkurs 4: Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden.
Delkursen examineras med en uppsats.
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.
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Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2.

Övrigt
Kursen ersätter SOCA73. Kurser kan inte ingå i examen med SOCA73 Sociologi:
Kriminologi 30 högskolepoäng, SOCA71 Sociologi: Kriminologi 30 högskolepoäng
eller SOCA21: Sociologi: Kriminologi, 30 högskolepoäng. Programstudenter som
tidigare fullföljt kursfodringarna för SOCA21/motsvarande kan, efter komplettering av
det obligatoriska verksamhetstemat, tillgodoräkna denna inom ramen för SOCA74.
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Prov/moment för kursen SOCA74, Sociologi: Kriminologi
Gäller från H15
1501 Vad är kriminologi?, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Hur analyseras ett kriminologiskt problem?, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1503 Metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1504 Analytikerkurs A: Aktuella kriminologiska forskningsområden, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

