
Kriminologi – avslutande uppgift 
 

Nu har det blivit dags för er att använda era kunskaper i kriminologi för att komma med 

rekommendationer till samhället.  Helt enkelt knyta ihop säcken.  

Uppgift 
Ni ska utgå från ett av de urbana utvecklingsområdena (se tabell). Ni väljer själva vilket ni vill 

fokusera på.  

 Börja med att kartlägga området och dess problem. (utnyttja gärna tidigare kartläggningar 

för denna del) Presentera kort statistiska data om ert område 3/5 

 Analysera sedan med hjälp av teori som vi tagit upp i kursen vad problemen beror på. 

Gruppdiskussion om teori 

 Slutpresentation: Uppgiften är sedan att lämna ett åtgärdsförslag till kommunen baserat på 

er analys. (Detta görs som en muntlig presentation) Vill ni ta upp påföljder och konsekvenser 

så håll koll på vilka delar kommunen kan styra över och vilka delar ni behöver rikta till 

lagstiftare.  

 Extrauppgift om du missat inlämningar eller vill pröva ditt betyg mer. Inlämningen är en 

kortare rapport som tar upp läge, orsaker kopplat till teori, åtgärder baserat på teori. Tänk på 

att vara konkreta i era åtgärder och att Sveriges kommuner har ont om pengar.  

För att ni ska få bättre styr på arbetet delar vi upp det i olika delar där ni sammanfattar del för del 

och ger varandra återkoppling allteftersom. Tanken är att ni jobbar på lektionerna så att ni inte 

skapar för stor arbetsbörda åt er själva.  

Tidsplan  
16 18 

apr 
  19   20   21   22   

         NP Sv3         

17 
25 

apr 
 26 

 Introduktion + 
kartläggning  

27   28 
 Arbetspass  
Bokseminarie 

29  Kartläggning klar 

            
 

    

18 
2 

maj  3 
Karläggning klar 
– kort 
redogörelse 

4   5 Helg 6 Lov 

        
 

        

19 9 
maj 

 10 Arbetspass teori 11 
 

12  Arbetspass teori 13   

        
 

       

20 
16 

maj  17 
Teori klar  - 
seminarie 

18  19 
Arbetspass + 
komplettering/extrauppgift 
klar 

20   

                

21 
23 

maj 
 24 

Muntlig 
presentation 

25  26 
Muntliga presentationer 
Utvärdering 

27 D-dag, Prövning 

              Rättningsdag 

22 30 
maj 

  31 D-dag, SKA-arb. 1 
 

2  Betygsåterkoppling 3   

  betyg å3   Ä-konf,DP             

23 6 
jun 

Helg 7   8   9   10 Avslutning 

          
 

  Perskonf     

 

 



 

 

Tabell 

 


