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

Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under ”Til eksamen” på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h13/index.html  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:  
onsdag 27. november kl. 10:00  

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

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/h13/index.html   
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: tirsdag 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 en signert obligatorisk erklæring  

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/h13/eksamen/index.html    
 

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. Flere forfattere på pensum hevder at utforming av, og opptreden i, ritualer bidrar til å virkeliggjøre 

ideer og moralske normer. Diskuter dette synspunktet ved hjelp av empiriske eksempler. 

 

2. Er religiøse trosforestillinger blant Nuerne (og andre ikke-vestlige folk), ifølge Evans-Pritchard, 

rasjonelle eller irrasjonelle? Gi et utdypende svar på dette spørsmålet med referanse også til andre 

deler på pensum. 

 

3. Forklar hva Malinowski mener med 'myth as charter’. Gi en kritisk evaluering av dette med 

referanse også til andre deler av pensum. 

 

 

 

 

NYNORSK: 
 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene:  

 

 

1. Fleire forfattarar på pensum hevdar at utforming av, og framferd i, ritual hjelper til å verkeleggjere 

idéar og moralske normer. Diskuter dette synspunktet ved hjelp av empiriske døme. 

 

2. Er religiøse trusførestellingar blant Nuerne (og andre ikkje-vestlege folk), ifølgje Evans-Pritchard, 

rasjonelle eller irrasjonelle? Gi eit utdjupande svar på dette spørsmålet med referanse også til andre 

delar på pensum. 

 

3. Forklar kva Malinowski meiner med 'myth as charter'. Gi ei kritisk evaluering av dette med referanse 

også til andre delar av pensum. 
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ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions:  

 

 

1. Several authors on the reading list claim that design and performance in ritual contribute to making 

ideas and moral norms real. Discuss this point of view through the use of empirical examples. 

 

2. According to Evans-Pritchard, are religious beliefs among the Nuer (and indeed among non-Western 

peoples generally) rational or irrational? Explore the question in depth with reference also to other 

parts of the reading list (pensum). 

 

3. Explain and critically evaluate Malinowski's notion of 'myth as charter' with reference also to other 

parts of the reading list (pensum). 

 

 


