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Kursens mål
Kunskap och förståelse
• redogöra för rättsväsendets och kriminalvårdens organisation, arbetsuppgifter och 
samhälleliga villkor samt för samhällets arbete med unga lagöverträdare.
• redogöra för de historiska och politiska förutsättningarna för vård av lagöverträdare i 
Sverige i dag.
Färdighet och förmåga
• identifiera styrkor och svagheter i Kriminalvårdens evidensbaserade arbetssätt för att vårda 
interner. 
• diskutera och applicera aktuell kriminologisk och vårdvetenskaplig kunskap på tänkta 
kriminalvårdande situationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• reflektera kring det egna behovet av kunskap om olika typer av vårdande insatser och 
vårdande institutioner i relation till lagöverträdelser i Sverige 
• kritiskt reflektera kring Kriminalvården som en både vårdande och kontrollerande 
institution i förhållande till olika samhälleliga maktordningar.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar i kursen Kriminologi: Grundläggande perspektiv eller motsvarande

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom seminarier med tillhörande skriftliga uppgifter. En student som 
inte helt uppfyller målen för en examination men som ligger nära gränsen för godkänt betyg 
kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå 
examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg

Kursens innehåll
• kriminalvårdens och rättsväsendets organisation 
• kriminalpolitikens och kriminalvårdens historia
• påföljdssystemet för både vuxna och ungdomar
• riskbedömningsinstrument för att minska återfall i brott
• metoder inom kriminalvården för att minska återfall i brottslighet
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• ålder, kön/genus, etnicitet och psykisk ohälsas betydelse inom kriminalvården

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

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
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Sociologi
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