
 
 
 

Kursbeskrivning  

”Kriminologi 100p” (Humanistisk och samhällsvetenskaplig 

fördjupning) 

 

Om du väljer det samhällsvetenskapliga programmet med beteendevetenskaplig inriktning, 

kommer du att få möta området kriminologi under din gymnasietid. Ämnet är en del av 

beteendekurserna psykologi, sociologi, etnicitet och kulturmöten och behandlas också i 

ämnen som svenska och samhällsvetenskap. Men, framför allt får det full fokus i kursen 

”Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning” som vi på skolan har döpt till just 

”Kriminologi 100p” och i ditt gymnasiearbete som vi rekommenderar dig att skriva utifrån 

ett kriminologiskt perspektiv. 

 

Kursen Kriminologi 100p är uppdelad i tre moment. Tillsammans ger de dig både en god 

teoretisk förståelse för ämnet och en vana av att använda dina kunskaper i praktiken. 

Moment 1: Orsaker till kriminalitet 

Här får du förståelse för olika orsaker som kan göra att en människa blir kriminell. Du får en 

god teoretisk grund och lär dig kunskaper från modern forskning. Vi arbetar med olika 

områden så som gängkriminalitet och hedersrelaterat våld för att lära dig om det som 

händer i världen här och nu. 

Moment 2: Kriminalpolitiska åtgärder 

När vi arbetar med kriminalpolitiska åtgärder får du veta vad samhället gör för att försöka 

minska kriminaliteten. Du får också möta och diskutera olika tankar om vilka åtgärder som 

ger bäst effekt. Vi tittar både på Sverige och andra länder, vilket ger oss en mer nyanserad 

bild av effekterna av olika åtgärder. 

Moment 3: Fördjupningsarbete 

När du nu har en grundläggande förståelse för ämnet kriminologi, är det dags att fördjupa 

sig inom ett område du själv väljer. Du själv eller din grupp arbetar med ett område som kan 

kopplas till kriminologi, fördjupar kunskaperna inom det, gör en egen undersökning, 

analyserar materialet och drar egna slutsatser. Här får du verkligen använda det du lärt dig i 

praktiken och samtidigt dyka ned i något du själv tycker är extra intressant. 

 

Efter att ha läst kursen ”Kriminologi 100p” hos oss på Arlandagymnasiet kommer du att ha 

en grundläggande förståelse för ämnet. Du kommer att bättre förstå varför en människa kan 

bli kriminell, vad samhället kan göra och gör för att minska kriminalitet och vilka effekter 

olika åtgärder kan få. Du kommer att förstå sådant som händer i samhället på ett mer 

nyanserat sätt och vara väl förberedd för vidare studier på högre nivå. 


