
CASE: Islamofobiska hatbrott 

Marta Kolankiewicz  har forskat om 

anti-muslimiska hat– och våldsbrott. 

Hennes avhandling bygger på en stu-

die av olika hatbrott mot muslimer 

och hur domstolarna har dömt  och 

hanterat dessa anmälningar 

 

 Gästföreläsare:  Marta 

Kolankiewicz  

HS Specialisering Kriminologi 

En uppgift om hatbrott med 

islamofobiska motiv 

CASE: Hatbrott 
Den goda 

redovisningen 

 

I. Innehåll - korrekta fakta, flera 

perspektiv, verklighetstroget, 

II. Form - tydlig struktur, koppling till 

frågan 

III. Presentation - levande, 

omväxlande, frihet från manus, 

intresseväckande 

IV. Kreativitet - det återstår för dig att 

fundera över vad som är kreativt 



UPPGIFTEN: 

 Ni delas in i grupper av 

era lärare  

 Ni får ut ett rättsfall med 

en längre bakgrund om 

förövaren och de brott 

denne begått  

 Detta presenteras munt-

ligt  - 10 minuter 

 Ni ska agera domare och 

bestämma en dom och 

motivera påföljder och 

brottsrubricering 

 Ni ska också kalla in olika 

sakkunniga som får uttala 

sig i fallet.  

 Dessa sakkunniga kan på 

olika sätt representera 

olika samhällsintressen/

perspektiv som polis, kri-

minologer, akademiker, 

myndigheter, socialtjänst 

och muslimiska organisat-

ioner.  

Detta ska ni göra: 

Tidsplan 

 

21/4—Föreläsning av Marta Kolankiewicz, 

utifrån sin avhandling ”Anti-Muslim Vi-

olence and the Possibility of Justice” 

22/4—29/4  3 lektioner till att förbereda 

era redovisningar 

 

Redovisningar: 5/5, 7/5, 12/5 

 

 

 

 

Kriterier för A 

Redogörelser och Beskrivning 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl 

delar som helheter inom kriminologin. Dessutom 

beskriver eleven utförligt och nyanse-

rat samband mellan kunskaper och frågeställning-

ar inom kunskapsområdet och företeelser och 

förhållanden i omvärlden. 
  

Bearbetning, analys, begreppshantering och 

teoretisk förståelse 

Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med 

säkerhet flera frågor inom kriminologin. I arbetet 

använder eleven med säkerhet vetenskapliga 

begrepp, metoder och teorier som är relevanta för 

kunskapsområdet. 

  
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyan-

serat olika aspekter av kunskapsområdet och 

drar välgrundade och nyanserade slutsatser om 

resultat och valda metoder med hänvisning till 

relevanta källor. 
  

Informationshantering och källkritik 

I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säker-

het information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar 

samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans 

och trovärdighet.Dessutom formulerar eleven sig självstän-

digt i förhållande till källorna. 

  
  

PRESENTATIONSTEKNIK 

Eleven presenterar med säkerhet kunskaper 

inom området på ett sätt som är välanpassat till 

syfte, mottagare och situation samt med hjälp 

av flera relevanta uttrycks- och presentationsfor-

mer. 
  


