Akademin för hälsa och arbetsliv

KURSPLAN

Faculty of Health and Occupational Studies

Kriminologisk teori 7,5 hp
Criminological theory 7,5 credits

Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv
Version

Beslutad den
2014-01-24
2014-07-08
2016-06-29

Gäller fr.o.m.
2014-01-24
2014-08-01
2016-07-01

Fördjupning

G2F

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurskod

KRG500

Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Kriminologi

Ämnesgrupp

Kriminologi

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100%

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

Lärandemål 1-3: Individuell skriftlig tentamen och examinerande seminarier.

Moment

0010 Kriminologisk teori 7,5 hp, Betyg: AF

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F
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Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

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.

Kurslitteratur

Akers R. L., & Sellers C. S. (2012). Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and
Application. New York: Oxford University Press. sidor: 401
Farrington, D. P. (2008). Integrated and Developmental Theories of Offending. Advances in
Criminological Theory. New Brunswick: Transaction Publishers. sidor: ca 100 kap
1,3,4,7,10.
Garland, D. (1996). The limits of the soverign state. Strategies of crime control in
contemporary society. The British Journal of Criminology, Vol.36, 445 - 471.
Renzetti, C.M. (2013). Feminist Criminology. London & New York: Routledge. sidor: 143
Sarnecki, J. (2012). Den ökande sociala kontrollen och brottsutvecklingen. I Pettersson, T. &
Pettersson, L. (Red.), Kontrollens variationer (s. 321 - 349). Lund: Studentlitteratur.
von Hofer, H. (2007). Current Swedish Prison Policy. Stockholm: Stockholms universitet,
Kriminologiska institutionen.
von Hofer, H. (2008). "Fångtal och kriminalpolitik" I. I Elholm, T., & Balvig, F (Red.), Ikke
kun straf... Festskrift till Vagn Greve (s. 221 - 230). Köpenhamn: Jurist- og
Ökonomforbundets Forlag.
Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om max 100 sidor tillkommer.

Referenslitteratur

Williams, F. P. & McShane, M. D. (1998). Criminology Theory: Selected Classic Readings.
Cincinnati: Anderson Pub. Co.
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