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Bokmål: 

Velg én av følgende oppgaver: 

 

1. Historiske fengsler? 

Les Jørn Sandnes' artikkel "Fengsel som straff i norsk middelalder" (se lenke). Redegjør 

for forskjeller og likheter mellom middelalderens "myrkvastofa" og dagens norske 

fengselssystem. Drøft med utgangspunkt i pensum om det er treffende når Sandnes kaller 

disse historiske institusjonene for "fengsler". 

 

2. Motstand i fengsel 

Redegjør for Thomas Mathiesens begrep "Censoriousness". Sammenlign denne formen 

for motstand med andre motstandsformer du kan finne beskrevet i andre pensumtekster. 

Drøft om en fengselsavdeling uten motstand er ønskelig. 

 

 

Nynorsk: 

Skriv ei av følgjande oppgåver: 

 

1. Historiske fengsel?  

Les Jørn Sandnes' artikkel "Fengsel som straff i norsk mellomalder" (sjå lenke). Gjer 

greie for skilnader og likskapar mellom mellomalderen si "myrkvastofa" og dagens 

norske fengselssystem. Drøft med utgangspunkt i pensum om det er treffande når 

Sandnes kallar desse historiske institusjonane for "fengsel".  

 

 



2. Motstand i fengsel  

Gjer greie for Thomas Mathiesen sitt omgrep "Censoriousness". Samanlikn denne forma 

for motstand med andre motstandsformer du kan finne skildra i andre pensumtekster. 

Drøft om ein fengselsavdeling utan motstand er ønskeleg.  

 

 

Besvarelsen skal være på maks 2400 ord. 2400 ord tilsvarer om lag 6 sider med de fleste 

moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, litteraturliste og evt.  

innholdsfortegnelse kommer i tillegg.  

 

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i 

Studentweb. 

Alle hjelpemidler er tillatt ved besvarelse av oppgaven. Regler for kildehenvisning er 

avgjørende for om anvendelsen av hjelpemidlene er lovlig, mer om dette finner du her: 

http://www.uio.no/studier/program/kriminologi/kildehenvisning.html 

 

Oppgaven skal også leveres i Fronter.  

 

*Dersom noen sender oppgaven per post skal beskjed om dette sendes per e-post til  

krim-info@jus.uio.no , og forsendelsen skal stemples av postfunksjonær innen tidsfristens utløp. 

Adressen er:  

Institutt for kriminologi og rettssosiologi,  

Postboks 6706 St.Olavs Plass, 0130 Oslo  

v/ studiekonsulent 

 

http://www.uio.no/studier/program/kriminologi/kildehenvisning.html

