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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. tillämpa kriminologiska teorier och analysmetoder
2. argumentera och motivera slutsatser samt kritiskt granska vetenskapliga texter
3. planera och genomföra en vetenskaplig studie
4. kritiskt granska och opponera på annan students examensarbete

Kursens innehåll

- författa ett examensarbete
- opponera på ett annat examensarbete

Undervisning

Handledning och seminarier.

Förkunskaper

Kandidatprogram i utredningskriminologi år 1 och 2.

Examinationsform

Lärandemål 1-4: Examinationen sker i form av ett ventilationsseminarium med opposition.

Moment

0010 Examensarbete 15 hp, Betyg: AF

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle
och ytterligare ett examinationstillfälle ges i anslutning till kursens genomförande. Student
som ej är godkänd efter dessa två examinationstillfällen hänvisas
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Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
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till nytt examinationstillfälle nästa kursomgång.
Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Kurslitteratur

Rienecker, L. & Stray Jörgensen, P. (2014). Att skriva en bra uppsats. (3., omarb. uppl.)
Lund: Liber. sidor: 349
Vetenskapsrådet (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig
forskning. Vetenskapsrådet. sidor: 17
Övrig litteratur väljs i samråd med handledare

Referenslitteratur

Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O. & Raduta, S. (senaste upplagan). Statistisk
verktygslåda: Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund:
Studentlitteratur.
Steinar, K. & Brinkmann, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur.
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