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Ingen hjelpemidler, annet enn ordbøker som er kontrollert av SV-infosenter, er tillatt under
eksamen.
Om eksamensspørsmålene

Oppgavesettet består av 2 deler.
• Del 1 består av 20 multiple choice-spørsmål.
•

I del 2 besvarer du enten drøftingsoppgave 1 eller 2.

Du skal besvare både multiple choice-spørsmålene i del 1 og drøftingsoppgaven i del 2.
Multiple choice-delen teller 1/3 og drøftingsoppgaven teller 2/3 av den endelige karakteren for
skoleeksamen.
Poenggivning i multiple choice: Riktig svar gir ett poeng, feil svar gir null poeng og ubesvart
spørsmål gir null poeng. Alle rett gir 20 poeng.
Når du har levert din eksamensbesvarelse vil du se på skjermen hvor mange poeng du fikk på
multiple choice. Fasit på multiple choice vises ikke på skjermen grunnet gjenbruk av
eksamensspørsmål til senere eksamener. Du vil derfor heller ikke finne en kopi av besvarelsen din
under "arkiv" etter eksamen. En papirkopi av drøftingsoppgaven din vil kunne hentes i
ekspedisjonen på instituttet senere. Mer informasjon om dette følger.
Sensur

Karakteren for skoleeksamen teller 60% og karakteren for emneoppgaven som leveres 6.
mai teller 40% av den samlet karakteren.
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Sensur for skoleeksamen publiseres i Studentweb 20. mai. Sensur for emneoppgaven og samlet
karakter publiseres i StudentWeb 27. mai.

LYKKE TIL!
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Del 2: Drøftingsoppgave
21 OPPGAVE

Del 2: Drøftingsoppgave
Her kommer det to drøftingsoppgaver. Du skal ENTEN svare på oppgave 1 ELLER på oppgave 2.
Oppgave 1
Redegjør for den såkalte stemplingsteorien. På hvilken måte representerte den et brudd med den
tidlige Chicagoskolen? Hvilke forfattere er det rimelig å knytte til dette tenkesettet? Hva slags
kriminalpolitiske implikasjoner er det vanlig å trekke av denne tenkemåten?
Oppgave 2
I boka Street Capital står begrepene gangsterdiskurs og offerdiskurs sentralt. Redegjør først for
disse to begrepene. Denne studien er gjort i Norge. På hvilken måte hadde det betydning for at
nettopp dette begrepsparet ble vurdert som nyttig? Det identifiseres tre ulike grupper hasjselgere.
Skissér kort hvordan det ville være rimelig å jobbe med hver av disse gruppene for å få dem til å
slutte å selge hasj.

Skriv ditt svar her...

Du er nå på vei til å levere din
eksamensbesvarelse
Når du har levert din eksamensbesvarelse vil du se på skjermen hvor mange poeng du fikk på
multiple choice. Fasit på multiple choice vises ikke på skjermen grunnet gjenbruk av
eksamensspørsmål til senere eksamener. Du vil derfor heller ikke finne en kopi av besvarelsen din
under "arkiv" etter eksamen. En papirkopi av drøftingsoppgaven din vil kunne hentes i
ekspedisjonen på instituttet senere. Mer informasjon om dette følger.
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