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Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under ”Til eksamen” på emnets semesterside 
På web http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2110/v17/index.html   

 
Besvarelsen skal være minimum 2900 ord og maksimum 4400 ord inkludert forside og eventuelle noter.  

Litteraturliste på maksimum 1 side kommer i tillegg (det vil si utenom de 2900–4400 ordene). 
 

Enhver besvarelse kan bli gjenstand for ordtelling. Besvarelse med færre ord enn minimum antall tillatte 
ord og besvarelse med flere ord enn maksimum antall tillatte ord, vil avvises ved innlevering eller 

returneres i etterkant uten å bli sensurert.  
 

Besvarelsen skal være i samsvar med Praktiske råd for å skrive hjemmeoppgaver i sosialantropologi: 
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/skriveraad-sai.html   

 
I besvarelsen skal du følge retningslinjer for sitat- og kildebruk: 

- Sitat og kildebruk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/sv.html   

- Kildebruk og referanser ved Universitetet i Oslo: 
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/   

- Kildebruk og referanser på Søk & Skriv: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/ 
- Universitetsbibliotekets ressurs om skriving og referansestiler: https://www.ub.uio.no/skrive-

publisere/referere/  
 

Enhver eksamensbesvarelse ved Universitetet i Oslo kan kontrolleres for plagiering og fusk. 
Les om fusk ved Universitetet i Oslo her: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/  

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen bedømmes til 
fusk, jfr. Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i Oslo: 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/ 
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Utlevering av eksamensoppgaver:  
torsdag 27. april kl. 12:00  

under ”Til eksamen” på emnets semesterside på web: 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2110/v17/index.html  

 
 
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
Tid: torsdag 4. mai kl. 12:00 

Sted: Auditorium 4, Eilert Sundts hus (SV-bygget). 
 

 Du skal levere tre (3) papireksemplarer av besvarelsen.  
Besvarelsen til hjemmeeksamen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

 
 

 Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innleveringen. 

 
 

 Lykke til! 
 

 

 
 

BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 
 

 

1. Mangfold og variasjon karakteriserer mannsrollen blant muslimer i Midtøsten. Men der er også 

likhetstrekk, på tvers av tid og rom. Hva vil det si “å være mann”? Hvilke idealer og forventninger 

møtes menn med, og hvordan utspilles de i praksis? Bruk etnografi fra de to monografiene på 

pensum til å gjøre rede for ulikheter og likheter i mannsrollen på tvers av tid og rom. 

 

2. Gjestfrihet, respekt og ære er grunnleggende verdier i Midtøsten. Vis, ved bruk av etnografi fra 

minst to studier på pensum, hvordan gjestfrihet, ære og respekt kan være forbundet i sosial 

praksis. 

 

3. Kjønnssegregering er et karakteristisk trekk ved muslimske samfunn i Midtøsten. Men det er stor 

variasjon i hvor omfattende den er, og hvordan den kommer til uttrykk, historisk og lokalt. Vis 

dette ved bruk av etnografi fra tre studier på pensum -- Basseri, Egypt og Oman. 
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