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

Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under ”Eksamen og vurderingsformer” på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h12/ før du starter på hjemmeeksamenen.  

 

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

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:  
tirsdag 27. november kl. 10:00  

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

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h12/  
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: mandag 3. desember kl. 10:00. 

Sted: Auditorium 7, 1. 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 ”Administrer dine studier”: 

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/SOSANT1400/h12/eksamen.xml   
 

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

 Eventuelle hellig-/høytidsdager kan komme i tillegg. 
 

Lykke til! 
 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v10/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20bruk%20denne%20paa%20norsk.pdf
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http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h12/
http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h12/eksamen.xml
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter ulike teoretiske tilnærminger til hva ritualer gjør. Bruk empiriske eksempler fra 

pensum for å underbygge diskusjonen. 

 

2. Forklar hvordan Turner videreutvikler Van Genneps begrep om overgangsriter (rites of 

passage). Hvordan kan Turners tilnærming brukes for å forklare sosial endring? Bruk 

empiriske eksempler fra pensum for å underbygge diskusjonen.  

 

3. Richards viser i boken Chisungu til hvordan ritualet utføres for å «få jenten til å vokse» og 

for å «lære henne noe». Diskuter disse aspektene ved chisunguritualet ved hjelp av 

empiriske eksempler og teorier fra andre deler av pensum. 

 

 
 

NYNORSK: 
 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene:  

 

 

1. Diskuter ulike teoretiske tilnærmingar til kva ritual gjer. Bruk empiriske døme frå pensum 

for å underbyggje diskusjonen. 

 

2. Forklar korleis Turner vidareutviklar Van Genneps omgrep om overgangsritar (rites of 

passage). Korleis kan Turners tilnærming brukast for å forklare sosial endring? Bruk 

empiriske døme frå pensum for å underbyggje diskusjonen. 

 

3. Richards viser i boka Chisungu til korleis ritualet blir utført for å «få jenta til å vekse» og for 

å «lære henne noko». Diskuter desse aspektane ved chisunguritualet ved hjelp av empiriske 

døme og teoriar frå andre delar av pensum. 

 


