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

 
Les Retningslinjer for hjemmeeksamen på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2760/h11/ 

 før du starter på hjemmeeksamenen.  
 

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

ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet;   

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

 

Sammen med besvarelsen skal du levere ett signert erklæringsskjema som du finner under ”Eksamen” på 

http://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: 

   

Oppgavene legges ut på emnets semesterside på web 11. november kl. 12:00. 
 

 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: torsdag 24. november kl. 12:00. 

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

  Se også om tid og sted for eksamen på:  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2760/h11/eksamen.xml 

 

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

 

Lykke til! 
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

1. Tenk deg at du skal holde et foredrag for andre studenter om hva du har lært på kurset om 

emosjoner. Du kan legge det opp som du selv vil, men må gi en innføring i emosjon som 

både analytisk og empirisk begrep. Skriv et manus til foredraget. 

 

2. ”Kjærlighet, sorg og sinne kan oppleves og uttrykkes på ulike vis. Kultur, kontekst og 

politisk økonomi er blant de forhold som kan spille inn.” Diskuter utsagnet og vis noen slike 

sammenhenger ved bruk av empiri fra minst tre studier på pensum.  

 

3. Betydningen av empati eller innlevelse under forskningsprosessen er et tema for flere av 

studiene på pensum. Gjør rede for hva du forstår med empati. Ta så utgangspunkt i minst tre 

empiriske studier fra pensum og gjør en sammenlignende drøfting av hva de gir av innsikt. 

 

 

 

NYNORSK: 
 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene:  

 

1. Tenk deg at du skal halde eit foredrag for andre studentar om kva du har lært på kurset om 

emosjonar. Du kan leggje det opp som du sjølv vil, men må gi ei innføring i emosjon som 

både analytisk og empirisk omgrep. Skriv eit manus til foredraget. 

 

2. ”Kjærleik, sorg og sinne kan opplevast og uttrykkjast på ulike vis. Kultur, kontekst og 

politisk økonomi er blant dei forholda som kan spele inn.” Drøft utsegna og vis nokre slike 

samanhengar ved bruk av empiri frå minst tre studiar på pensum.  

 

3. Tydinga av empati eller innleving under forskingsprosessen er tema for fleire av studia på 

pensum. Grei ut om kva du forstår med empati. Ta så utgangspunkt i minst tre empiriske 

studiar frå pensum og gjer ei samanliknande drøfting av kva dei gir av innsikt. 
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 ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 

 

1. Imagine that you are going to give a presentation to other students about what you have 

learned in this course on emotions. You are free to organize it as you will, but you must give 

an introduction to the study of emotion as both an analytical and an empirical concept. Write 

a manuscript for your presentation. 

 

2. ”Love, grief, and anger may be experienced and expressed in different ways. Culture, 

context, and political economy are are among the factors that may play a role.” Discuss this 

stated position and show some such connections by using empirical data from at least three 

studies on the course curriculum.   

 

3. The significance of empathy for the research process is a central theme in several of the 

studies in the course curriculum. Explicate what you understand by empathy. Then draw on 

at least three empirical studies from the curriculum and make a comparative analysis of what 

they afford of insights. 

 


