KURSLITTERATUR

Akademin för hälsa och arbetsliv
Faculty of Health and Occupational Studies

Viktimologi 7,5 hp
Victimology 7.5 cr
Version

Kurskod

Gäller fr.o.m.

Gäller till

2022-01-01

-

KRG507

Kurslitteratur
Beckley, A., Caspi, A., Arseneault, L., Barnes, . J. C., Fisher, H.,Harrington, H.,Houts, R.,
Morgan, N., Odgers, C., Wertz, J. & Moffitt, T (2018). The Developmental Nature of the
Victim-Offender Overlap. Journal of developmental and life-course criminology , 4, 24 - 29.
Bloom, S. (2016). Advancing a national cradle-to-grave-to-cradle public health agenda.
Journal of trauma & dissociation, 17(4), 383 - 396.
Bloom, S. L. (2010). Trauma-organized systems and parallel process. I N. Tehrani (Red.).
Managing trauma in the workplace—Supporting workers and the organization, 139 - 153.
Christie, N. (1977). Conflicts as property. British journal of criminology, 17, 1 - 15.
Christie, N. (2013). Words on words. Restorative justice. An international journal, 1, 15 - 19.
Granström, G. & Mannelqvist, R. (2016). Brottsoffer – rättsliga perspektiv. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 170
Heber, A., Tiby, E. & Wikman, S. (red.) (2011). Viktimologisk forskning. Lund:
Studentlitteratur. sidor: 401
Kolfjord, I. (2002). Förrättsligandet av ungdomars konflikter. Sociologisk forskning, 116 145.
Van der Kolk, B. (2015). The body keeps the score. Brain, mind and body in the healing of
trauma. New York: Penguin. sidor: 445
Brottsoffermyndighetens webbplats Rättegångsskolan. (Se länk i studiehandledning)
Tiby, E. (2007) En bra fråga? i von Hofer, H. & Nilsson A. (red.) (2007) Brott i välfärden.
Festskrift till Henrik Tham. Stockholm: Kriminologiska institutionen. Sidor: 19.
Referenslitteratur
Daigle, Leah, E. (2013). Victimology, the essentials. London: Sage.

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.
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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.

