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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! 

 

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. Religionsantropologer er opptatte av å studere former for mediering (“mediation”) i 

samfunnet. Diskuter ulike tilnærminger til dette. Bruk minst én av monografiene og to 

andre pensumtekster i diskusjonen. Du kan også trekke inn personlige erfaringer og 

empiri fra eget minifeltarbeid.  

2. Asad bringer politiske aspekter inn i religionsantropologien. Diskuter hvordan politikk 

og makt inngår i religiøse prosesser. Bruk minst én av monografiene og to andre 

pensumstekster i diskusjonen. Du kan også trekke inn personlige erfaringer og empiri 

fra eget minifeltarbeid. 

3. Velg et aktuelt religiøst fenomen fra minifeltarbeidet eller samfunnsdebatten. Diskuter 

dette ved hjelp av pensumslitteraturen. Bruk minst én av monografiene og to andre 

pensumstekster. 

 

 

NYNORSK 

Svar på ei av dei tre følgjande oppgåvene:  

1. Religionsantropologar er opptekne av å studere former for mediering (“mediation”) i 

samfunnet. Diskuter ulike tilnærmingar til dette. Bruk minst éin av monografiane og to 

andre pensumtekstar i diskusjonen. Du kan også trekkje inn personlege erfaringar og 

empiri frå eige minifeltarbeid. 

2. Asad bringar politiske aspekt inn i religionsantropologien. Diskuter korleis politikk og 

makt inngår i religiøse prosessar. Bruk minst éin av monografiane og to andre 

pensumstekstar i diskusjonen. Du kan også trekkje inn personlege erfaringar og empiri 

frå eige minifeltarbeid. 

3. Vel eit aktuelt religiøst fenomen frå minifeltarbeidet eller samfunnsdebatten. Diskuter 

dette ved hjelp av pensumslitteraturen. Bruk minst éin av monografiane og to andre 

pensumstekstar. 



 

ENGLISH 

Answer one of the following three questions: 

1. Anthropologists of religion have an interest in studying forms of mediation in society. 

Discuss different approaches to this and draw on at least one monograph and two 

other texts from the reading list. You can also use personal experiences and material 

from your mini-fieldwork. 

2. Asad has written about politics and the anthropology of religion. Discuss how politics 

and power are part of religious processes by using at least one monograph and two 

other texts from the reading list. You can also use personal experiences and material 

from your mini-fieldwork. 

3. Choose a recent religious situation from your mini-fieldwork or current social debates. 

Discuss this by using examples from the reading list. Use at least one monograph and 

two other texts from the reading list. 

 

 


