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10 hp

Huvudområde

Kriminologi

Ämnesgrupp

Kriminologi

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100%

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

Moment

0010 Kvalitativa metoder i kriminologi 10 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 fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och
två ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som
ej är godkänd efter dessa tre

Sida 1 av 2
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,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

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.

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om max 100 sidor kan tillkomma.
Moment 1
Bergström, G. och Boréus, K. (2005). Textens mening och makt: metodbok i
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 2. [omarb.] uppl.. Lund: Studentlitteratur.
sidor: 461
Burr, V. (2003). Social constructionism. 2. ed.. London: Routledge. sidor: 229
Steinar Kvale och Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 370
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. sidor: 232
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