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Les Retningslinjer for eksamenr på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1400/v09/ før 

du starter på hjemmeeksamenen. 

Sammen med besvarelse skal du levere et signert erklæringsskjema som du finner på 

http://www.uio.no/studier/program/sosant/ , under Eksamen. 

 

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

hjemmeoppgaver 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: onsdag 6. mai kl 16:00 

Innlevering av besvarelser: tirsdag 12. mai kl 15:00 i auditorium 3, 

Eilert Sundts hus. 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb tre uker etter innlevering av eksamensbesvarelsen. 

 

Lykke til! 
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Bokmål: 

Besvar en av følgende tre oppgaver: 

1. Diskuter ulike antropologiske tilnærminger til normbrudd. Bruk minst to forskjellige 

empiriske eksempler fra pensum. 

 

2. Diskuter M. Herzfelds analyse av kjønnsidentitet på Kreta. Hva karakteriserer hans 

tilnærmingsmåte og hvordan er den lik og forskjellig fra J. Boddys analyse av kjønnssymbolikk 

i Sudan? 

 

3. Diskuter ulike antropologiske tilnærminger til symbolsk klassifikasjon. Illustrer ved 

hjelp av noen forskjellige empiriske eksempler fra pensum. 

 

 

Nynorsk: 

Svar på ein av dei følgjande tre oppgåvene: 

 

1. Drøft ulike antropologiske tilnærmingar til normbrot. Bruk minst to forskjellige empiriske 

døme frå pensum. 

2. Drøft M. Herzfeld si analyse av kjønnsidentitet på Kreta. Kva karakteriserer 

tilnærmingsmåten hans og korleis er den lik og forskjellig frå J. Boddy si analyse av 

kjønnssymbolikk i Sudan? 

3. Drøft ulike antropologiske tilnærmingar til symbolsk klassifikasjon. Illustrer med hjelp frå 

nokre forskjellige empiriske døme frå pensum. 

 

English: 

Answer one of the following: 

1. Discuss different anthropological approaches to the violation of norms. Use at least two 

different empirical examples from the reading list. 

 

2. Discuss M. Herzfeld’s analysis of gender identity on Crete. What characterizes his 

approach, and how does it resemble and differ from J. Boddy’s analysis of gender symbolism 

in Sudan? 

 

3. Discuss different anthropological approaches to symbolic classification. Illustrate by means 

of some different empirical examples from the reading list. 


