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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 skrives i samsvar med 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 å referere: https://www.ub.uio.no/skrive-

publisere/referere/   
- Praktiske råd for å skrive hjemmeoppgaver i sosialantropologi: 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/skriveraad-sai.html   
 
 

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/  
 
 
 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2110/v17/index.html
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/sv.html
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/
https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/
https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/skriveraad-sai.html
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/


  

Side 2 av 2 
 

 
 

Utlevering av eksamensoppgaver:  
onsdag 21. juni 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: senest onsdag 28. juni kl. 12:00 

Innleveringsmåte: send som vedlegg til e-post til k.i.greiner@sai.uio.no  
 
 

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. Gjør rede for ekteskapsetablering blant muslimer i Midtøsten.  Vis hvilke hensyn som tas og 

hvordan blant annet økonomi spiller inn.  Vis også hvordan prosessen som helhet kan ha ulike 

stadier. Bruk etnografisk materiale fra studier på pensum. 

 

2. Gjør rede for institusjonaliserte former for konfliktløsning blant muslimer i Midtøsten.  Vis 

hvordan både religiøse og sekulære aktører kan være involvert, og hva utfallet blir for de berørte 

parter.  Bruk etnografisk materiale fra studier på pensum. 

 

3. Gjør rede for kulturelt mangfold i enkelte samfunn i Midtøsten. Vis hvordan personer og/eller 

grupper med ulik kulturell bakgrunn eller identitet omgås i daglig praksis og skaper fellesskap på 

tvers av ulikhet. Vis også hvor grenser for fellesskap går. Bruk etnografisk materiale fra studier på 

pensum. 
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