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*************************************** 
 

Les Retningslinjer for hjemmeeksamen på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h11/ før du starter på hjemmeeksamenen. 
Besvarelse med færre/flere ord enn minimum/maksimum antall ord oppgitt i retningslinjene, vil avvises ved 

innlevering eller returneres i etterkant uten å bli sensurert. 
 

Besvarelsen skal være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver som 

ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet; www.uio.no/studier/program/sosant/     
 

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen bedømmes til fusk, 

jfr. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen, Reglementshåndboken, 3.3.2.: 

www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml  
 

*************************************** 
 

 

Utlevering av eksamensoppgaver:  

i Fronter og på emnets semesterside på web tirsdag 3. januar kl. 14:00.  
 

 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: mandag 9. januar kl. 14:00 i Fronter under ”Hjemmeeksamen SOSANT1400 H-11” – ” 

Innlevering av utsatt hjemmeeksamen i SOSANT1400, 9. januar 2012”. 
 

Innlevering av ett identisk papireksemplar: mandag 9. januar kl. 15:00  

i ekspedisjonen, sosialantropologisk institutt, 6.etg Eilert Sundts hus (SV-bygget).  
Samtidig skal du levere ett signert erklæringsskjema som du finner under ”Eksamen” på 

http://www.uio.no/studier/program/sosant/   

 

  Se også om tid og sted for eksamen på:  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h11/eksamen.xml 
 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innlevering av eksamensbesvarelse. 

 

Lykke til! 
 

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v10/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20bruk%20denne%20paa%20norsk.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h11/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h11/eksamen.xml
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter forholdet mellom sosiale relasjoner og trosforestillinger ved hjelp av utvalgte 

eksempler fra pensum. Bruk Ray Kellys analyse av forholdet mellom hekseri og seksuelle 

forhold som utgangspunkt. 

 

2. Diskuter på grunnlag av teoretiske og empiriske eksempler hvordan sosialantropologer kan 

beskrive og fortolke religiøse erfaringer?  

 

3. Hva mener Viveiros de Castro med “perspektivisme”?  Diskuter dette temaet på grunnlag av 

empiriske eksempler. 

 

 

 

ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 

 

 

1. Discuss the relationship between social relations and belief by comparing chosen examples 

from the curriculum. Use Ray Kelly’s analysis of the relationship between witchcraft and 

sexual relations as a point of departure.  

 

2. Use theoretical and empirical examples discussing how social anthropologists can describe 

and interpret religious experiences?   

 

3. What does Viveiros de Castro mean by “perspectivism”?  Discuss this theme on the basis of 

empirical examples. 


