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Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten
2018-03-13 (U 2018/182) med ikraftträdande 2018-03-13, att gälla från och med
höstterminen 2018. 
 

Programbeskrivning 
Kandidatprogrammet i kriminologi är en 3-årig utbildning som syftar till att ge
studenten kunskaper om hur människor och samhälle påverkas av brottslighet och
åtgärder mot brott. Ur ett sociologiskt perspektiv diskuteras kriminella livsstilar, våld,
brottsoffer och rädsla för brott, ekonomisk brottslighet, straff- och
behandlingsinstitutioner, poliser och polisväsendet. Ur ett rättssociologiskt perspektiv
diskuteras exempelvis vilka funktioner normer och rättsregler har i familjen, i skolan,
på arbetsplatsen och i samhället; vilka förhållanden som leder till att nya lagar stiftas
eller att befintliga lagar reformeras samt om lagar får avsedda effekter. 
Programmet består av kriminologi, rättssociologi och juridik för samhällsvetare samt
fortsättningskurser i kriminologi och rättssociologi. Därtill inkluderas relevanta kurser
på andra institutioner samt praktik. Programmet avser därmed att stärka det
pedagogiska och forskningsmässiga samarbetet över institutionerna samt förankra
studentens samhällsvetenskapliga studier i arbetslivet. 
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i kriminologi med huvudområde
rättssociologi eller sociologi, och ger därmed behörighet till vidare studier på
avancerad nivå inom respektive huvudområde. 
 

Mål
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I enlighet med Högskoleförordningen skall studenten för en kandidatexamen visa
följande: 
 

Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 

● visa kunskap och förståelse inom valt huvudområde, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.

 

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 

● visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,

● visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

● visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

● visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 

● visa förmåga att inom valt huvudområde göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

● visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och

● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

  
Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall studenten för filosofie
kandidatexamen i kriminologi: 

● självständigt visa förmåga att utföra informationssökningar inom
kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt
använda denna, och

● visa kunskap om och förståelse för kriminologiska frågeställningar samt kunna
analysera dessa frågeställningar utifrån ett teoretiskt och praktiskt grundat
samhällsvetenskapligt perspektiv.

 

Kursuppgifter 
Programmet inleds med en introduktion till kriminologiska teorier och metoder inom
sociologi, kursen löper över första terminen. Under andra terminen ges kursen
Rättssociologi: Grundkurs. Båda dessa terminer är obligatoriska för
programstudenten. I termin tre finns möjlighet att välja en fördjupning i antingen ett
rättssociologiskt perspektiv eller i ett sociologiskt/kriminologiskt perspektiv. Under
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termin 4 läser studenten en obligatorisk kurs i straffrätt för samhällsvetare som löper
på halvfart under hela terminen. Studenten väljer en valbar kurs med relevans för
programmets inriktning för de resterande 15 hp. Termin 5 väljer studenten mellan
praktikkurs, utlandsstudier, eller annan valfri kurs. Studierna avslutas med ett
examensarbete i antingen sociologi eller rättssociologi. 
Se bilaga Kursuppgifter SGKRI. 
 

Examen 
Examensbenämningar 
Filosofie kandidatexamen i kriminologi

Huvudområde: Rättssociologi
Huvudområde: Sociologi

Degree of Bachelor of Science in Criminology
Major: Sociology
Major: Sociology of Law 

 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller
Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5) 
Urvalsmetod 
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. 
 

Övrigt 
Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk
och engelska kan förekomma. 
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Bilaga 
 
Kursuppgifter SGKRI 
 
 

Termin Innehåll 
 1 Sociologi: Kriminologi 30 hp 
 2 Rättssociologi: Grundkurs 30 hp 
 3 Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi 30 hp, eller Rättssociologi: Rättssociologisk 

fortsättningskurs 30 hp 
 4 Straffrätt för samhällsvetare 15 hp, samt 

Valbar kurs som ger perspektiv på det kriminologiska fältet: t.ex. Genus, Psykologi, 
Socialt arbete, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter 15 hp 

 5 Praktikkurs 30 hp 
eller 
Utlandsstudier 30 hp  
eller 
Valfri kurs 30 hp 

 6 Kandidatkurs inklusive examensarbete inom huvudområdet, 30 hp 
 


