Kriminologi - blogg 16/1-2017
Denna vecka har vi arbetat med olika frågor som rör brott. Till en början när vi kollade på de
olika frågorna fick vi dra en hypotes om vad vi trodde var rätt och fel genom att svara på de
olika frågorna i en enkät. Sedan berättade Håkan de rätta svaren för oss och det blev små
diskussioner kring vissa frågor. Vi delades sedan in i små grupper om ca 3 personer där vi
fick en varsin fråga där vi skulle svara mer utförligt och söka lite fakta på internet. Lektionen
därpå skulle gruppen redovisa sin fråga lite kort och sedan skulle man lyssna på vad de andra
grupperna hade att säga om sin fråga.
Under lektionen lärde vi oss bland annat om man var trygg i sitt bostadsområde, beroende
på vad man definierar som bostadsområde. De som kände sig tryggast i allmänhet var
ungdomar medan de äldre känner sig mer otrygga. Av tjejer och killar är det killar som
känner sig mest trygga, det är också dem som råkar ut för mest saker och det är tjejer som
känner sig mest otrygga. Detta kan bero på att killar är starkare än tjejer och kan därför
skydda sig på ett annat sätt.
Vi kunde även konstatera att brottsligheten är inte konstant och att fängelse inte är den bästa
förebyggande åtgärden för brott. Om man placerar en gärningsman i fängelse så skulle det
troligtvis finns någon annan som är beredd att ta hens plats. Så om man skulle sätta alla
brottslingar i fängelse så skulle fortfarande problemet kvarstå. Samtidigt kan fängelsestraffet
självklart fylla en viktig funktion utifrån ett individualpreventivt perspektiv, så finns det
andra åtgärder som antagligen är mer effektiva än fängelsestraff just när det kommer till att
förebygga brott.
Det var en kort sammanfattning av två av de femton frågorna som vi studerade under veckans
gång. Nu ser vi fram emot kursens fortsättning!

