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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
• visa kännedom om den psykiatriska tvångsvårdens organisation och samhälleliga 

villkor
• visa kännedom om pågående utredningar av den psykiatriska tvångsvården och dess 

konsekvenser för personer med psykisk ohälsa som begått brott
Färdighet och förmåga
• visa kunskap om och kritiskt kunna jämföra aktuell teori och forskning kring 

psykisk ohälsa och dess förhållande till kriminalitet och rättsliga åtgärder
• visa förmåga att självständigt tillämpa aktuell psykiatrisk teoribildning i enklare 

analyser av ett brottsområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förstå och kritiskt reflektera kring brott och återfallsprevention i kriminalvård och 

psykiatrisk tvångsvård i förhållande till olika samhälleliga maktordningar som 
etnicitet, klass, genus/kön och ålder

• kunna värdera sin egen kunskapsutveckling och identifiera sitt behov av ytterligare 
kunskap och kompetens

Behörighetskrav
 Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom en skriftlig hemtentamen samt seminarier.
En student som inte helt uppfyller målen för en examination (ej salstentamen) men ligger 
nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till 
komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. 
Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det (de) mål som inte 
uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats 
examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Sociologi
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Kursens innehåll
• tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd för personer med psykisk ohälsa som 

begått brott.
• den rättsmedicinska undersökningsverksamheten
• biosociala bakgrunder till aggressivt antisocialt beteende
• kriminalitet och personlighetsdrag
• sexuellt våld
• hedersrelaterat våld. 
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