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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förstå grundläggande definitioner och begrepp inom kriminologi
2. tillämpa grundläggande definitioner och begrepp inom kriminologi
3. redogöra för och analysera processer som leder till kriminalisering eller avkriminalisering
4. beskriva brottslighetens struktur och omfattning samt rumsliga och tidsmässiga variationer
5. beskriva särskilda problemområden, bl.a. ekobrott, brott mot mänskligheten, organiserad
brottslighet, ungdomsbrott och genusperspektiv på brott och utsatthet för brott
6. ge exempel på olika gruppers utsatthet för brott
7. redogöra för centrala kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker och dess
vetenskapsteoretiska grunder
8. tillämpa etablerad vetenskaplig referensteknik
9. identifiera, tillämpa och värdera vetenskapligt skrivande

Kursens innehåll - referensteknik och vetenskapligt skrivande
- grundläggande kriminologiska begrepp
- brottslighetens omfattning och karaktär
- teorier om brottslighetens orsaker på individnivå
- kriminalpolitik
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- teorier om brottslighetens orsaker på samhällsnivå
- ekobrott, brott mot mänskligheten, ungdomsbrott
- genusperspektiv på brott och utsatthet för brott
- viktimologi

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform Individuella skriftliga examinationer; muntliga gruppexaminationer.

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

Begränsningar För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället).

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.
 
Kursen ges som kombinerad distans/campuskurs. Obligatoriska träffar på HiG kan
förekomma. Kursen ges på svenska.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i Utredningskriminologi.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Muntlig gruppexamination (lärandemål 1,3) 1 hp Betyg: UG

0020   Individuell skriftlig examination (lärandemål 3) 1 hp Betyg: UG

0030   Muntlig gruppexamination (lärandemål 2,5) 1 hp Betyg: UG

0040   Individuell skriftlig examination (lärandemål 5) 1 hp Betyg: UG

0050   Individuell skriftlig examination (lärandemål
1,2,4)

5 hp Betyg: AF

0060   Individuell skriftlig examination (lärandemål
6,7,8,9)

6 hp Betyg: AF


