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Kursens mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse 
• redogöra för centrala begrepp och teorier inom kriminologi
• redogöra för den svenska brottslighetens utveckling och karaktär

Färdighet och förmåga
• identifiera, redogöra och jämföra förklaringar till olika typer av brottslighet både 

muntligt och skriftligt
• identifiera, redogöra och jämföra olika typer av brottsförebyggande arbete, särskilt 

avseende vårdande professioner och institutioner både muntligt och skriftligt
• argumentera för och tillämpa kriminologiska teorier och begrepp på ett empiriskt 

material.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt reflektera över teorier, brott och brottsförebyggande arbete i förhållande till 

olika samhälleliga maktordningar och vårdande praktiker.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

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
• Kriminologins roll för att förstå brottslighet och avvikande beteenden
• Brott och brottsutveckling i det senmoderna samhället
• Brottslighetens orsaker: kriminologiska teorier och begrepp
• Svensk kriminalstatistik och dess mätproblem 
• Kriminalitet ur ett könsperspektiv
• Straffens funktion och villkor
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• Brottsprevention och brottsutredning

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
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Sociologi
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