
Kriminologisk introduktion 

Kursmomentets innehåll: 

Vi arbetar mest utifrån lärobokens Jercy Sarnecki ”brottsligheten och samhället6” samt 

brottsförebyggande rådets skolsajt http://www.brottsrummet.se 

kapitel 1 ”Vad är kriminologi” 

Kapitel 3 ”Brottslighetens omfattning och karaktär” – att läsa om statistik om brott  

Kapitel 8 ”Brottsnivå och samhällsförändringar” 

Utöver detta kommer vi ta upp de delar i boken som handlar om Symbolisk interaktionism/stämpling 

(s69-74) samt teorin om sociala band (86-88) 

Examination och bedömning 

Jag gör en samlad bedömning utifrån tre delar: 

1. Skriftligt: Reflektionsuppgifter ”vad tror du om brott” vilket ni gör i slutet 

2. Muntligt: Gruppdiskussion/seminarium på kap 3 och kap 8  + lektioner och diskussioner i 

övrigt 

3. Skriftligt: Begreppsprov (endast ett E-prov) 

 

v Tisdag Torsdag 

    
 

      

42 14 
 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 
 Krim 2: Vad är brott (juridisk introduktion) AHA 

15 16 PROV 

            

43 21 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 
 Rättspsykiatrin – och olika teoretiska perspektiv 
Ge bakgrunden (empirin) – till uppsatsen, 
lagstiftning, rutiner, historik och avdelningslivet 
Avvikelse, kontroll och makt 

22 23 

Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 
 Ta upp teorin, teoretiska perspektiv o s v… 
Foucault 
Goffman 
Giddens 

          
 

44 28 Lov 29 30 lov 

            

45 4   5 6 

Krim 2: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 

 
- Vad är ett brott, Kriminalitet, Avvikelse, 

Straff , normer, social kontroll och 
Sanktioner 
 

Diskutera: Utifrån Jerzy Sarneckis film: 
 

 Kapitel 1 

    3:or infodag LU       

46 11 
 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 

- Att läsa brottstatistik  
12 13 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 

- Testa och undersök brottslighetens 

http://www.brottsrummet.se/


- Kapitel: Brottslighetens omfattning och 
karaktär kap 3 s31- 47 

- Genomgång 
 
  

omfattning 

            

47 18 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 

-  Brottsutveckling  
- Brottsstatistik 

- Redovisning av uppgift 

 

19 20 

Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 
Kap 8: Brottsnivå och samhällsförändringar  s93- 114 

- Genomgång och inläsning 
 
  

            

48 25 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 
 Kap 8: Brottsnivå och samhällsförändringar  s93- 
114 

- Genomgång och inläsning 
 

26 27 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 
 Kap 8: Brottsnivå och samhällsförändringar  s93- 114 

- Gruppdiskussion/seminarie på kapitel 3 och 
8 

            

49 2 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 

- Vem blir kriminell?  
- Symbolisk interaktionism – 

stämplingsteori s69- 71 
- Teorin om sociala band s 86 - 88 

 
  

3 4 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 

- Vem blir kriminell?  
- Symbolisk interaktionism – stämplingsteori 

s69- 71 
- Teorin om sociala band s 86 - 88 

 
  

    
 

    FN-rollsp. S2,HiP2 

50 9 

 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 

-  Vem blir kriminell?  
- Symbolisk interaktionism – 

stämplingsteori s69- 71 
- Teorin om sociala band s 86 - 88 

 

10 11 D-DAG 

    
 

    
 

51 16 
 Krim 1: Kriminologisk introduktion: att förstå brott 
(LAH) 
Reflektion + begreppsprov 

17 18 Repetitionslektion  

 

          
 

 


