
KRIM1100 Innføring i 
kriminologi

Emneansvarlige: May-Len Skilbrei og Heidi Mork Lomell



• KRIM1000 Innføring i kriminologi (avviklet fra og med H19) ble til 
KRIM1100 og KRIM1500

• KRIM1100 Innføring i kriminologi

• KRIM1500 Lovbrudd, lovbrytere og ofre



• Emnesiden: 
https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM1100/index.html

• Siden om dette semesteret: 
https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM1100/h20/index.ht
ml

• CANVAS-side for alle på emnet

• CANVAS-side for hver av seminargruppene

https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM1100/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM1100/h20/index.html


Innhold

• Pensum

• Forelesninger

• Seminarer

• Arbeidskrav i form av en skriftlig oppgave dere leverer og får 
kommentarer på av seminarleder som må godkjenne den

• Kollokvier

• Selvstudium 



Pensum

• Bernard, Thomas J., Jeffrey B. Snipes og Alexander, L. Gerould (2010): 
Vold’s Theoretical Criminology. International Sixth Edition. 

• Jon, Nina (2017): «Maskulinitetsperspektiv på kriminologiens 
kjerneområder: Kontroll, ofre og kriminalitet.»

• Kivivuori, J. & Bernburg, J. G. (2011). “Delinquency Research in the 
Nordic Countries.”

• Lappi-Seppälä, Tapio ; Tonry, Michael (2011). “Crime, Criminal Justice, 
and Criminology in the Nordic Countries” 

• Kriminologi. Red. Heidi Mork Lomell og May-Len Skilbrei. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2017.



Forelesninger
17. august: Hva er kriminologi? (Heidi Mork Lomell) 

24. august: Kriminalitetsbildet og kriminalitetsutviklingen (Heidi Mork Lomell) 
31. august: Kriminologiens idéhistorie (May-Len Skilbrei) 

7. september: Kjønn og kriminalitet (May-Len Skilbrei) 

14. september: Samfunnets reaksjoner på kriminalitet (Heidi Mork Lomell) 
21. september: Født sånn eller blitt sånn? Kriminalitet som medfødt og/eller lært (Heidi 
Mork Lomell) 

5. oktober: Det kriminelle samfunn: Fattigdom, frustrasjon, anomi og nærmiljø (May-Len 
Skilbrei) 

12. oktober: Skyldes kriminalitet for mye eller for lite kontroll? (Heidi Mork Lomell) 
19. oktober: Kritisk kriminologi (May-Len Skilbrei) 

26. oktober: Hva skal vi med teori? (Heidi Mork Lomell og May-Len Skilbrei)

2. november: Utviklingstendenser i kriminologien (May-Len Skilbrei)
9. november: Oppsummering og eksamensforberedelser (Heidi Mork Lomell og May-Len 
Skilbrei) 



•Hva er spesielt viktig for dere som tar 
KRIM1100 som en del av bachelor i 
kriminologi?



KRIM1100s plass i bachelorgraden



• Viktig å huske på: 

• KRIM1100 forbereder dere til senere emner

• KRIM1100 gjør dere oppmerksomme på hva ved faget dere er mest 
interessert i

• KRIM1100 gjør dere kjent med hverandre

• KRIM1100 gjør dere kjent med instituttet og de som jobber der


