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Information / Informasjon  

 

Information / Informasjon  

 

BOKMÅL: 

Les retningslinjene for denne hjemmeeksamenen.  

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

Du må levere besvarelsen som en pdf-fil i Inspera innen annonsert frist. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

NYNORSK:  

Les retningslinjene for denne heimeeksamenen. 

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

Du må levere oppgåvesvaret som ein pdf-fil i Inspera innan annonsert frist. 

Sensuren blir offentleggjord i StudentWeb seinast  tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 

 

ENGLISH: 

Please read the exam regulations before you start writing your exam paper.  

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

You must submit your paper as a pdf file in Inspera before the announced deadline.  

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

Best of luck! 

 



Eksamensoppgaver / Oppgåver til eksamen 

/ Assignments 

 

BOKMÅL 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

1. På hvilken måte kan religion bli del av lokale moderniseringsprosjekter? Diskuter med 

utgangspunkt i minst tre tekster på pensum, hvorav minst én er en monografi. 

2. Émile Durkheim har vært viktig for etableringen av religion som antropologisk felt. Gjør 

rede for de sentrale argumentene i Durkheims pensumtekst. Velg så andre tekster for 

å diskutere hvordan Durkheims perspektiver både har blitt videreført og utfordret. 

3. Saba Mahmood skriver: “Paradoxically, Abir’s ability to break from norms of what it 

meant to be a dutiful wife were predicated upon her learning to perfect a tradition that 

accorded her a subordinate status to her husband”. 

 

Gjør rede for hovedtrekkene i Mahmoods forklaring på paradokset og vis deretter 

hvordan begrepet om “positive ethics” inngår i hennes kritikk av den “vestlige” 

feminismen. 

 

NYNORSK 

Svar på ei av dei tre følgjande oppgåvene:  

1. På kva måte kan religion bli del av lokale moderniseringsprosjekt? Diskuter med 

utgangspunkt i minst tre tekstar på pensum. Minst ein av dei skal vere ein monografi. 

2. Émile Durkheim har vore viktig for etableringa av religion som antropologisk felt. Gjer 

greie for dei sentrale argumenta i Durkheims pensumtekst. Vel så andre tekstar for å 

diskutere korleis Durkheims perspektiv både har blitt vidareført og utfordra. 

3. Saba Mahmood skriv: “Paradoxically, Abir’s ability to break from norms of what it 

meant to be a dutiful wife were predicated upon her learning to perfect a tradition that 

accorded her a subordinate status to her husband”. 

 

Gjer greie for hovudtrekka i Mahmoods forklaring på paradokset og vis deretter korleis 

omgrepet om “positive ethics” inngår i kritikken hennar av den “vestlege” feminismen. 

 



ENGLISH 

Answer one of the following three questions: 

1. How can religion become part of local projects of modernisation? Discuss by including 

minimum three texts from the syllabus, of which at least one is a monograph. 

2. Émile Durkheim has been important for establishing religion as an anthropological 

field. Explain the central arguments of Durkheim’s text on the syllabus. Then select 

other texts to discuss how Durkheim’s perspectives have been both carried forward 

and challenged. 

3. Saba Mahmood writes: “Paradoxically, Abir’s ability to break from norms of what it 

meant to be a dutiful wife were predicated upon her learning to perfect a tradition that 

accorded her a subordinate status to her husband”. 

 

Explain the main outline of Mahmood’s explanation of the paradox, and then show 

how the concept of “positive ethics” is part of her critique of “Western” feminism.  

  


