Projektarbete – Introduktion till kriminologi och IT-relaterad brottslighet
I Peter Bergers bok ’Invitation till sociologi’ beskrivs en utmaning som en sociolog (tillika
kriminolog) står inför: att se det välkända samhället i ett nytt ljus. Eftersom den sociala
verkligheten har många lager av betydelser kan vi ständigt se ett välkänt fenomen ”på nytt”
och vi accepterar aldrig en betydelse eller tolkning som den enda möjliga.

Att ställa sociologiska/kriminologiska frågor förutsätter alltså en medvetenhet om att
händelser har många meningsplan som kan synliggöras med hjälp av specifika metoder och
förhållningssätt. Detta är vad som kallas för ett sociologiskt medvetande. I ett kriminologiskt
sammanhang betyder detta att vi ställer frågor kring: vad är egentligen ett brott eller en social
avvikelse och enligt vem? Kan det finnas olika synvinklar? Vad säger definitionerna av brott
och avvikelse om vårt samhälle idag?

Tanken är att ni ska prova vad ett sociologiskt och kriminologiskt medvetande innebär i
praktiken: Ni ska få ta på er sociologiska/kriminologiska glasögon och bege er ut på ’fältet’!

Konkret innebär uppgiften att (efter ni indelats i grupper om 3-4 pers. vardera)

1. Skriva en projektplan (1 s.) som ska innehålla:
a. Ett samhällsfenomen med anknytning till kriminalitet eller social avvikelse, som ni
vill gå ut och studera (det kan, men behöver inte vara it-relaterat).
b. En sociologisk/kriminologisk frågeställning.
c. En vald kvalitativ metod – utföra en intervju eller en deltagande observation.
d. Reflektion kring valt fenomen och metod, utifrån etiska aspekter och huruvida det är
realistiskt att genomföra på avsatt tid. Ni ska även beskriva hur er frågeställning kan
kopplas till ett ”sociologiskt medvetande”.
e. Ni skriver sedan en deltagande observations- eller intervjuguide som lämnas in.

Efter att ni har fått projektplanen samt deltagande observations-/intervjuguiden godkänd
påbörjas projektarbetet. Handledning ges sedan på överenskommen tid.

Tänk på att välja ett område och fenomen som är tillgängligt, då ni har kort tid på er!
Använd era kontakter från föreningar, arbetsplatser osv. Man kan t ex intervjua
invandrargrupper ang. rasistiska hatbrott, eller studenter ang. privatkopiering på Internet.
Man kan också intervjua polisen eller banktjänstemän ang. it-brottslighet osv.

Inom alla samhällsgrupper och -områden finns outtömliga möjligheter till sociologiska och
kriminologiska frågeställningar. Använd er fantasi – men var realistiska.

Projektarbetet
ska vara 3-4 sid. Times New Roman, 1,5 radavstånd, och ska innehålla:

a. Bakgrund (1 s.) Varför ni valt detta ämne; er förförståelse.
b. Metod (1 s.) Vilken metod ni använt, kort redogörelse samt reflektion (för- och
nackdelar)
c. Resultat/analys (1-2 s.) ”Det här kom vi fram till”, behöver dock inte vara något
storslaget, ta t ex gärna fram ett belysande citat och beskriv vad ni vill säga med detta.
Koppla till och reflektera kring ’det sociologiska medvetandet’ (finns det flera möjliga
tolkningar? Olika aktörer som tar fram olika ’lager av betydelser? Etc.)

Lycka till!
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