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

på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1050/h16/index.html   
 

Oppgaven skal besvare ett av de oppgitte eksamensspørsmålene med utgangspunkt i pensum og 
godkjent feltøvelse. Den skriftlige rapporten fra feltøvelsen kan tillegges vekt og bli utslagsgivende for 

karakteren når oppgaven ligger mellom to karakterer. 
 

Besvarelsen skal være minimum 3 000 og maksimum 4 000 ord inkludert forside og eventuelle noter. 
Litteraturliste på maksimum 1 side kommer i tillegg.  

 

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 9. januar kl. 12:00 på e-post (student e-post adresse)  
 
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
Tid: mandag 16. januar kl. 12:00 

Sted: Kontor 646, 6. etg. Eilert Sundts hus (SV-bygget). 
 

 Du skal levere tre (3) eksemplarer av besvarelsen.  

~~~ 

 Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innleveringen. 
 

Lykke til!   

Best of luck! 
 

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1050/h16/index.html
http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/
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BOKMÅL: 
 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 
 

1. Hvilke styrker og utfordringer knyttes til det faktum at feltarbeid har utgangspunkt i etnografens 

egen kropp? Bruk erfaringer fra feltøvelsen og minst tre pensumstekster. 
 

2. Hva betyr det at antropologi produserer posisjonert kunnskap? Bruk erfaringer fra eget 

feltarbeid og minst tre artikler fra pensum. 
 

3. Bruk minst tre pensumstekster i en diskusjon av utfordringer og styrker knyttet til integrering av 

materiell kultur i antropologiske studier. 

 

 

 

 

 

ENGLISH: 
 

Answer one of the following three questions: 
 

1. Which strengths and weaknesses are associated with the fact that fieldwork emerges from the 

body of the ethnographer? Use experiences from the field exercise and at least three texts from 

the reading list. 
 

2. What does it mean that anthropology produces positioned knowledge? Use experiences from 

the field exercise and at least three texts from the reading list. 
 

3. Use at least three texts from the reading list in a discussion of strengths and weaknesses 

associated with the integration of material culture in anthropological studies. 

 


