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Information / Informasjon  

 

BOKMÅL: 

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk . 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

NYNORSK:  

Du kan skrive eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.  

Sensuren blir offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen.  

Lukke til! 

 

ENGLISH: 

You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or  English. 

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks 

after the examination. 

Best of luck! 

 

 

 

 

 



Eksamensoppgaver / Oppgåver til eksamen 

/ Assignments 

 

BOKMÅL 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

1. Malinowski skriver om myter: “The intellectual nature of a story is exhausted with the 

text, but the functional, cultural, and pragmatic aspects of any native tale is manifested 

as much in its enactment, embodiment, and contextual relations as in the text.”  

Gjør rede for argumentasjonen i utsagnet og diskuter hvordan liknende argumenter er 

anvendt i andre tekster på pensum. 

2. Obeyesekere beskriver hvordan offentlige symboler gis spesiell betydning innenfor 

private livsverdener. Gjør rede for hans fremstilling og forklar argumentasjonen. 

Sammenlign dette med Mahmoods analyse av kvinnenes bruk av hijab innenfor 

fromhetsbevegelsen i Kairo.  

3. Flere av forfatterne på pensum beskriver hvordan religiøse symboler ofte bygges opp 

som analogier (metaforer) på konkrete fenomener og forhold. Gi minimum tre 

eksempler på dette fra pensum og diskuter forskjeller og likheter mellom de enkelte 

tilnærmingene. 

 

NYNORSK 

Svar på ei av dei tre følgjande oppgåvene:  

1. Malinowski skriv om mytar: “The intellectual nature of a story is exhausted with the 

text, but the functional, cultural, and pragmatic aspects of any native tale is manifested 

as much in its enactment, embodiment, and contextual relations as in the text.”  

Gjer greie for argumentasjonen i utsegna og diskuter korleis liknande argument er 

nytta i andre tekstar på pensum.  

2. Obeyesekere skildrar korleis offentlege symbol blir gitte spesiell tyding innanfor private 

livsverder. Gjer greie for framstillinga hans og forklar argumentasjonen. Samanlikn 

dette med Mahmoods analyse av kvinnene sin bruk av hijab innanfor fromleiksrørsla i 

Kairo. 

3. Fleire av forfattarane på pensum skildrar korleis religiøse symbol ofte blir bygde opp 

som analogiar (metaforar) på konkrete fenomen og forhold. Gi minimum tre eksempel 

på dette frå pensum og diskuter forskjellar og likskapar mellom dei einskilde 

tilnærmingane. 



ENGLISH 

Answer one of the following three questions: 

1. Malinowski writes on myth: “The intellectual nature of a story is exhausted with the 

text, but the functional, cultural, and pragmatic aspects of any native tale is manifested 

as much in its enactment, embodiment, and contextual relations as in the text.”. 

Clarify the argument in the statement, and discuss how similar arguments are used in 

other texts on the reading list. 

2. Obeyesekere describes how public symbols are given special significance within 

private life worlds. Clarify his account and explain the argument. Compare this to 

Mahmood’s analysis of the women’s use of the hijab within the piety movement in 

Cairo. 

3. Several authors on the reading list describe how religious symbols often are 

constructed as analogies (metaphors) of concrete phenomena and relationships. Give 

a minimum of three examples of this from the reading list, and discuss differences and 

similarities between the individual approaches.  


