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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! 

 

 

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 / Assignments 

 

BOKMÅL 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

1. Flere forfattere på pensum viser hvordan makt inngår i religiøse prosesser. Velg tre 

forfattere som har ulike innfallsvinkler til temaet og diskuter. 

2. Antropologers arbeid med verdensbilder og religiøse praksiser har utløst omfattende 

diskusjoner om rasjonalitet. Forklar først hvorfor dette temaet er viktig for et fag som 

antropologi. Ta deretter utgangspunkt i minst tre tekster på pensum og klargjør 

forfatternes posisjoner i debatten. 

3. Ritualer inngår i de fleste samfunn som ledd i sosialt liv. Diskuter med utgangspunkt i 

ulike pensumtekster hovedtrekkene i det antropologiske studiet av slike fenomener. 

 

 

ENGLISH 

Answer one of the following three questions: 

1. Several authors on the syllabus show how power forms part of religious processes. 

Choose three authors who have different approaches to the theme and discuss. 

2. Anthropologists’ work on worldviews and religious practices has initiated extensive 

discussions of rationality. First, explain why this topic is important for a discipline like 

anthropology. Then, select at least three texts from the syllabus and clarify the 

positions of these authors in the debate. 

3. Rituals are part of the social life of most societies. Take as your point of departure 

different texts on the syllabus and discuss the main features of the anthropological 

study of such phenomena.  

  


