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Vad är kriminologi? 
Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om brott av 
olika slag. Ämnet försöker förklara varför vissa människor begår 
brott och hur det påverkar såväl den enskilde individen som 
samhället i stort. Kriminologi utgår från olika teorier om varför 
brottslighet uppstår samt visar på omständigheter och samband.  
 

Vad räknar vi som brott och vem kan bli kriminell?  
Vidare diskuteras följder i form av straff och vård.  
Vad säger lagarna och hur fungerar rättssystemet?  
Hur arbetar man inom polisen och kriminalvården och hur kan vi 
förebygga brott? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Förkunskapskrav 
Kriminologi är en humanistisk och samhällsvetenskaplig 
specialisering, 100 poäng. Du ska ha läst  Samhällskunskap 2 eller 
Psykologi 2 eller Historia 2 eller Moderna språk 4. 
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Centralt innehåll 
 Kriminologins historia 

 Kriminologiska teorier såsom biologiska, neuropsykologiska, 
psykologiska och sociala orsaker till brottslighet 

 Brotten och brottsbegreppet. Olika typer av brott och vad som krävs för 
att kunna döma en person för ett brott 

 Brottsutvecklingen i ett historiskt perspektiv samt olika brotts 
omfattning och utveckling 

 Gärningsmannen ur biologiska, neuropsykologiska, psykologiska och 
sociologiska perspektiv. Här behandlas även ekonomisk brottslighet, 
skillnaden mellan män & kvinnor när det gäller brottslighet samt 
gärningsmannaprofiler 

 Viktimologi tar upp frågor utifrån brottsoffrets perspektiv. Vem utsätts 
för brott? Hur mår brottsoffren? Vilken hjälp finns att få för 
brottsoffren och hur mår de anhöriga till brottsoffren? 

 Unga lagöverträdare. Bestämmelser för straffmyndiga som inte fyllt 18 
respektive 21 år samt bestämmelser för icke straffmyndiga 

 Straffsystemet och domstolarna handlar om straff, påföljder, 
försvårande eller förmildrande omständigheter, ansvarsfrihet och 
domstolsväsendet 

 Kriminalvården är samlingsbeteckningen för hur samhället organiserar 
häkten, fängelser och frivård 

 Återfall i brott. Vad säger lagen om återfall i brott och hur kan återfall i 
brott mätas och minskas? 

 Konsekvenser av brott utifrån ett anhörigs- och ekonomiskt perspektiv 

 Brottsprevention. Vad kan samhället göra för att motverka brott? Vem 
löser problemen? 
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Hur jobbar vi med kursen på Katedral? 
Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är 
relevanta för kriminologi behandlas med genomgångar, övningar 
och diskussioner.  
 

Examination sker fortlöpande genom diskussioner, seminarier samt 
muntliga och skriftliga prov. 
 

Praktiska tillämpningar av kunskaper inom kriminologi erbjuds 
genom samarbete med institutioner och organisationer i det om-
givande samhället eller i form av fältstudier och undersökningar.  
 

Fältstudier sker genom besök på NFC (Nationellt Forensiskt 
Centrum), Skänningeanstalten, tingsrätten, frivården och polisen.  
 

Undersökningar genomförs inom ramen för valda för-
djupningsområden och redovisas i form av muntliga fram-
ställningar, seminarier och vetenskapliga rapporter. Den veten-
skapliga rapporten kan kopplas mot ditt gymnasiearbete. 
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