Salstentamen, omtentamen 2018-11-16
SOCA74 Sociologi: kriminologi
Delkurs 1: Vad är kriminologi (7,5 hp)
Tentamen består av fem stycken frågor. Antalet möjliga poäng på varje fråga står angivet vid
respektive fråga. Det finns inget max- eller minimiantal vad gäller antalet sidor på respektive
fråga utan skriv så att du har besvarat frågan på ett tillfredsställande sätt.
Försök ge utförliga, tydliga och välformulerade svar på frågorna (skriv alltid fullständiga
meningar). Tänk på att skriva med läslig handstil. Om du inte kommer på det svenska ordet för
något begrepp går det bra att använda den engelska termen. Inga hjälpmedel tillåtna.
Maximalt antal poäng på tentamen är 24 poäng. För betyget G krävs minst 12 poäng på hela
tentamen, för VG minst 18 poäng.
Glöm inte att skriva namn på varje blad du lämnar in.
Lycka till! /Lärarlaget

Fråga 1
a) Vilka två olika former av sammanhållning (solidaritet) talade Durkheim om, och på vilket
sätt var dessa solidaritetsformer kopplade till frågan om det moderna samhällets framväxt?
b) Vilka viktiga funktioner har kriminaliteten för samhället enligt Durkheim? (5 p) (Ett i allt
väsentligt sakligt korrekt svar ger 4 poäng. För full poäng på uppgiften krävs att svaret är
skrivet på ett särskilt resonerande och självständigt sätt.)
Fråga 2
Beskriv och exemplifiera Sykes och Matzas fem neutraliseringstekniker. Redogör även för
vilken funktion dessa har, samt vilken kritik som kan riktas mot denna teori. (5 p) (Ett i allt
väsentligt sakligt korrekt svar ger 4 poäng. För full poäng på uppgiften krävs att svaret är
skrivet på ett särskilt resonerande och självständigt sätt.)
Fråga 3
Inom den så kallade Chicagoskolan formulerades olika teorier med hjälp av begrepp som
”social ekologi” och ”differentiella associationer”. Vad menas med dessa begrepp? Vilka
författare förknippar vi främst dessa begrepp med? (5 p) (Ett i allt väsentligt sakligt korrekt
svar ger 4 poäng. För full poäng på uppgiften krävs att svaret är skrivet på ett särskilt
resonerande och självständigt sätt.)
Fråga 4
Messerschmidt använder bland annat begreppen accountability och bad-girl femininity i sin
analys av tonåringars våldshandlingar. Förklara betydelsen av dessa begrepp och ge exempel
på hur Messerschmidt använder dem i sin bok. Beskriv även vad genuspraktik står för enligt
Messerschmidt. (5 p) (Ett i allt väsentligt sakligt korrekt svar ger 4 poäng. För full poäng på
uppgiften krävs att svaret är skrivet på ett särskilt resonerande och självständigt sätt.)

Vänd!

Fråga 5
a) Vad menas med primär- respektive sekundär avvikelse? (1 p)
b) Vad menas med ”hegemonisk maskulinitet”? Hur är detta begrepp relaterat till kriminologin?
(1 p)
b) Ett tydligt exempel på kontrollteori är Travis Hirschis teori om sociala band, som Sandra
Walklate berättar om i kapitel 4. Teorin går ut på att de sociala banden håller människor
laglydiga. Om banden blir svaga eller brister, däremot, kan kriminalitet uppstå. Tre av dessa
band är attachment (anknytning), commitment (åtagande) och involvement (involvering), Vilket
är det fjärde? (0,5 p)
c) Sandra Walklate skriver om olika samtida trender i kriminologi, bland annat en skola som
Jeff Ferrell har beskrivit så här: ”… emphasises the role of image, style, representation and
meaning both within illicit subcultures, and in the mediated construction of crime and crime
control”. Vilken skola eller inriktning handlar det om? (0,5 p)
d) Vissa brott, påpekar Sandra Walklate, präglas av följande: låg visibilitet, komplexitet,
otydligt ansvar och offerskap, svårupptäckta och svåra att bekämpa. Vilka brott syftar hon på?
(0,5 p)
e) När Sandra Walklate berättar om hur viktimologin uppstod menar hon att en stor historisk
händelse var avgörande. Det gäller alltså intresset för benägenhet för offerskap och sårbarhet.
Vilken händelse var detta? (0,5 p)

