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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Redogöra för och jämföra centrala kriminologiska teorier rörande orsaker till brott och
samhällets åtgärder mot brott
2. Tillämpa olika kriminologiska teorier på olika typer av empiriska material
3. Förklara den vetenskapsteoretiska bakgrunden hos dessa teorier samt analysera de olika
teoriernas relation till varandra

Kursens innehåll

-Fördjupad analys av teorier om brottslighetens orsaker och samhällets reaktion på brott på
individ- och samhällsnivå
-Viktimologiska teorier och begrepp
-Genus och brott

Undervisning

Föreläsningar

Förkunskaper

Kandidatprogram i utredningskriminologi termin 1 och 2

Examinationsform

Individuell skriftlig tentamen (1-4) och gruppexaminationer (1-4)

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarier examinationstillfälle och två ytterligare
examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är godkänd
efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna samt information om obligatorisk
närvaro hänvisas till studiehandledningen.
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i kriminologi.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Kriminologisk teori

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

