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Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under ”Eksamen og vurderingsformer”  

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v12/  
 

Besvarelsen skal være i tråd med retningslinjer for sitat- og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/  

og i samsvar med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver som ligger under 

”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet; http://www.uio.no/studier/program/sosant/ 
 

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.  
 

Enhver besvarelse kan bli gjenstand for ordtelling og kontrolleres for plagiering og fusk,  

for eksempel ved bruk av plagieringskontrollverktøyet Ephorus. 
 

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  
 

Besvarelsen til hjemmeeksamen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
 

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

Utlevering av eksamensoppgaver:  
mandag 19. mars kl. 12:00  

under ”Eksamen og vurderingsformer” på emnets semesterside på web: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v12/  
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: mandag 26. mars kl. 10:00. 

Sted: ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etg., Eilert Sundts hus (SV-bygget) 
 

Sammen med tre (3) eksemplarer av besvarelsen, skal du levere ett signert erklæringsskjema  

som du finner under ”Eksamen” på http://www.uio.no/studier/program/sosant/      

eller via ”Administrer dine studier” på http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/    
  

 Se også om tid og sted for eksamen på:  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v12/eksamen.xml  
 

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

 Eventuelle hellig-/høytidsdager kan komme i tillegg. 
 

Lykke til! 
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Med utgangspunkt i tre eller flere bøker / artikler på pensum, diskuter i hvilken grad kjønn 

blir viet analytisk oppmerksomhet. Hva kan grunnen være til at kjønn ikke er et sentralt 

tema i antropologisk litteratur om ritualer og kosmologi? 

 

2. Diskuter tre eller flere antropologers tilnærming til studiet av ritualer. Utdyp hvordan de 

vektlegger forholdet mellom ide og praksis. 

 

3. Vis med utgangspunkt i tre eller flere forfattere fra pensum hvordan antropologer kan knytte 

kosmologiske forestillinger til sosiale forhold gjennom et fokus på symbolbruk i ritualer. 

 

 

 

 

 

ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 
 

 

1. With reference to three or more books / articles on the reading list, discuss to what extent 

issues of gender are included in the analysis. What might be the reason for gender not being 

a central theme in the anthropology of ritual and cosmology? 

 

2. Discuss the approach of three or more anthropologists to the study of ritual. Evaluate their 

arguments regarding the relationship between ideas and practice.  

 

3. With reference to three or more authors from the reading list, show how anthropologists can 

associate cosmological conceptions with social relations through a focus on the use of 

symbols in ritual. 

 
 


