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Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under ”Til eksamen” på emnets semesterside på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1050/h15/index.html  
 

Besvarelsen til hjemmeeksamen 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 ”Til 

eksamen” på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1050/h15/index.html 
 

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. Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo: 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/     
 

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

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

Utlevering av eksamensoppgaver:  
Mandag 16. november kl. 11:00 i Fronter og under ”Til eksamen” på emnets semesterside på web: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1050/h15/index.html 
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: onsdag 25. november kl. 11:00 i Fronter 

i innleveringsmappen ”Innlevering av hjemmeeksamen” i emnets fellesrom.  
 

I tillegg må to identiske papireksemplarer av besvarelsen leveres: 

 Tid: onsdag 25. november kl. 13:00 

Sted: auditorium 3, Eilert Sundts hus (SV-bygget). 
 

Samtidig må du levere en signert obligatorisk erklæring for oppgaver som du finner på 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/erklering-oppgave/  
 

Innleveringsmappen i Fronter lukkes automatisk og presis ved annonsert frist. Det er ikke mulig å 

levere eksamensbesvarelse etter fristen. Studentene er ansvarlige for å levere eksamensbesvarelse i 

tide. Les Veiledning: eksamensinnlevering i Fronter under ”Til eksamen” på emnets semesterside 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1050/h15/index.html i god tid før innleveringen. 
 

 Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innleveringen. 
 

 Lykke til! 
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BOKMÅL: 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 
 

1. Diskuter begrepet ‘posisjonering’ i antropologisk arbeid, basert på minst to pensumskilder 

samt erfaringer fra feltøvelse. 
 

2. Diskuter forskjellige måter å begrepsfeste ‘felt’, basert på minst tre pensumstekster og 

erfaringer fra din egen feltøvelse. 
 

3. Nye former for sosiale medier skaper virtuelle verdener med utfordringer for klassiske 

etnografiske metoder. Bruk eksempler og pensumstekster og feltøvelsen til å diskutere disse 

utfordringene. 
 

 

 

 

NYNORSK: 
 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 
 

1. Diskuter omgrepet 'posisjonering' i antropologisk arbeid, basert på minst to pensumskjelder 

samt erfaringar frå feltøving. 
 

2. Diskuter forskjellige måtar å omgrepsfeste 'felt', basert på minst tre pensumstekstar og 

erfaringar frå di eiga feltøving. 
 

3. Nye former for sosiale medium skaper virtuelle verder med utfordringar for klassiske 

etnografiske metodar. Bruk døme og pensumstekstar og feltøvinga til å diskutere desse 

utfordringane. 
 

 

 

 

 ENGLISH: 
 

Answer one of the following three questions: 
 

1. Discuss the term ‘positionality’ in anthropological work, based on at least two texts from the 

reading list and experiences from the field exercise. 
 

2. Discuss different ways of conceptualizing ‘field’, based on at least three texts from the 

reading list and experiences from your own field exercise. 
 

3. New forms of social media create virtual worlds with challenges for the classic ethnographic 

methods. Use examples and texts from the reading list and the field exercise to discuss these 

challenges. 


