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KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi 

Hjemmeeksamen vår 2017:  

19. mai 13.00 til 24. mai 13.00 

 

 
 

Bokmål:  
Skriv én av følgende to oppgaver: 
 

1. Drøft menneskers utnyttelse av miljøet med utgangspunkt i eksempler fra pensum: Bruk 
perspektiver fra grønn kriminologi og drøft hvorfor visse former for slik utnyttelse er legale 
mens andre er illegale. Begrunn valg av eksempler og avgrensinger. 

 
Eller 
 

2. Drøft menneskers utnyttelse av dyr med utgangspunkt i eksempler fra pensum: Bruk 
perspektiver fra grønn kriminologi og drøft hvorfor visse former for slik utnyttelse er legale 
mens andre er illegale. Begrunn valg av eksempler og avgrensinger. 

 
 
Nynorsk:  
Skriv ei av føljande to oppgåver:  
 

1. Drøft menneskes utnytting av miljøet med utgangspunkt i eksempel frå pensum: Bruk 
perspektiv frå grøn kriminologi og drøft korleis visse former for slik utnytting er legale 
mens andre er illegale. Grunngje val av eksempel og avgrensing.  
 

Eller 
 

2. Drøft menneskes utnytting av dyr med utgangspunkt i eksempel frå pensum: Bruk 
perspektiv frå grøn kriminologi og drøft korleis visse former for slik utnytting er legale 
mens andre er illegale. Grunngje val av eksempel og avgrensing.  

 

 

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. Besvarelser på over 2400 ord vil ikke bli sensurert. 
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Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb. 

Det blir gjennomført rutinemessig fuskekontroll av besvarelsene. 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 

 

Innlevering av eksamen: Eksamens skal leveres i Inspera (og kun der). Her finner du 

Informasjon om hvordan du leverer inn hjemmeeksamen: 

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-innlevering/  
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