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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- återge olika definitioner av begreppet brottsprevention
- redogöra för vilka brottspreventiva åtgärder som är förenliga respektive oförenliga med
olika centrala kriminologiska teorier
- beskriva olika primära, sekundära och tertiära brottspreventiva insatser
- ge exempel på olika myndigheters brottspreventiva uppgifter

Kursens innehåll

- introduktion till brottsprevention som begrepp och företeelse
- teorier om brottsprevention och dess koppling till gängse teorier om orsaker till brott på
individ- och samhällsnivå
- exempel på olika brottspreventionsprogram på primär, sekundär och tertiär nivå

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examinationsform

Skriftlig individuell- och muntlig examination

Moment
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Betyg

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

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och
två ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som
ej är godkänd efter dessa tre
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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.

examinationstillfällen hänvisas till nästa kursomgång.
Hållbar utveckling

Kurslitteratur

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Lab, S. P. (2010). Crime Prevention. Approaches, practices, and evaluations. New
Providence, NJ: LexisNexis. sidor: 412
Sahlin, I (2000). Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. Lund: Arkiv. sidor:
178
Sarnecki, J. (2009). Introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar och/eller annan litteratur om max 300 sidor tillkommer
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