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Högskolepoäng 10 hp

Huvudområde Kriminologi

Ämnesgrupp Kriminologi

Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för olika former av textanalytiska metoder
- tillämpa en textanalytisk metod på ett datamaterial
- beskriva olika intervjumetoder samt hur intervjuer genomförs och analyseras
- genomföra en intervju och transkribera denna

Kursens innehåll - intervjumetod
- socialkonstruktivism
- olika former av textanalytisk metod, t.ex. diskursanalys, innehållsanalys, idéanalys
- analys av text- eller intervjumaterial

Undervisning Föreläsningar och seminarier

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Skriftlig individuell examination och examinerande studieuppgifter

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

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
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ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledning.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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