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Projektarbete – Introduktion till kriminologi och IT-relaterad brottslighet
Inom ramen för IT-forensik och informationssäkerhet.

Sociologer och kriminologer står inför utmaningen att se det välkända samhället och de vardagliga rutinerna i ett nytt
ljus. Eftersom den sociala verkligheten har många lager (nivåer) av betydelser, kan vi ständigt se ett välkänt fenomen
”på nytt” och vi accepterar aldrig en betydelse som den enda möjliga!
Att ställa sociologiska/kriminologiska frågor förutsätter alltså en medvetenhet om att mänskliga händelser har många
meningsplan (tolkningsnivåer) och att en del av dessa ligger dolda för ett vardagligt medvetande. De kan upptäckas
med hjälp av specifika metoder och förhållningssätt. Detta är vad som kallas för ett sociologiskt/kriminologiskt
medvetande.
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 ca 4 pers. vardera)
1.
a.
b.

c.

Skriva en projektplan som ska innehålla:
Ett samhällsfenomen eller ’problem’ som har anknytning till brott eller social
avvikelse, som ni vill gå ut och studera. Det ska gärna vara ett ämne där ni
kan se två motsatta perspektiv/tolkningar.
Val av en metod – antingen a.) intervju, b.) deltagande observation eller c.)
mindre enkätundersökning.
Motivering av valet ang. fenomen och metod, utifrån etiska aspekter och
huruvida det är realistiskt att genomföra på avsatt tid. Ni ska även beskriva
kort hur detta kan kopplas till utvecklandet av ett ”sociologisk/kriminologiskt
medvetande”.

Efter att ni har fått projektplanen godkänd påbörjas projektarbetet. Handledning ges sedan på överenskommen tid torsd
10/9 kl 12.30-15.30. (Eventuellt även onsd 9/9).
Tänk på att det är lämpligt att välja ett område och fenomen som är tillgängligt. Om ni har kontakter inom en idrottseller studentförening kan det t ex vara lämpligt att utföra projektarbetet där. Man kan t ex intervjua om sexuella
trakasserier eller hat- (rasistiska) brott. Man kan också intervjua polisen om någon specifik fråga, eller göra deltagande
observationer på en fritidsgård, skola osv. Inom alla samhällsgrupper och -områden finns outtömliga möjligheter till
sociologiska och kriminologiska frågeställningar!
Ett tips är även att utnyttja tiden väl, välj ämne och ta kontakt med intervjupersoner etc. så fort som möjligt.
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