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Informasjon / Information  

 

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 examination. 

Best of luck! 

 

 



Eksamensoppgaver / Oppgåver til eksamen 

/ Assignments 

 

BOKMÅL 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

1. Gjør rede for ulike former for sosial differensiering og maktforhold i Oseania. Knytt 

diskusjonen til minst tre empiriske eksempler fra pensum. 

2. Kolonialismen fikk stor innvirkning på tradisjonelle samfunn både i Polynesia og 

Melanesia. Drøft ulike endringsprosesser kristendommen som verdensbilde og rituell 

praksis har ført til i møtet med lokale kulturtradisjoner og lokale forestillinger om 

modernitet. Ta utgangspunkt i minst tre empiriske eksempler fra pensum. 

3. Kosmologi og rituelle aktiviteter er tett knyttet til sosial organisasjon og sosial praksis 

både i tradisjonelle og moderne samfunn. Gjør rede for disse sammenhengene i 

Oseania med utgangspunkt i empiriske eksempler fra pensum. 

 

 

NYNORSK 

Svar på ei av dei tre følgjande oppgåvene:  

1. Gjer greie for ulike former for sosial differensiering og maktforhold i Oseania. Knyt 

diskusjonen til minst tre empiriske eksempel frå pensum. 

2. Kolonialismen fekk stor innverknad på tradisjonelle samfunn både i Polynesia og 

Melanesia. Drøft ulike endringsprosessar kristendomen som verdsbilete og rituell 

praksis har ført til i møtet med lokale kulturtradisjonar og lokale førestillingar om 

modernitet. Ta utgangspunkt i minst tre empiriske eksempel frå pensum. 

3. Kosmologi og rituelle aktivitetar er tett knytte til sosial organisasjon og sosial praksis 

både i tradisjonelle og moderne samfunn. Gjer greie for desse samanhengane i 

Oseania med utgangspunkt i empiriske eksempel frå pensum. 

 

 

ENGLISH 

Answer one of the following three questions: 



1. Discuss different forms of social differentiation and relations of power in Oceania. 

Refer the discussion to at least three empirical examples from the reading list. 

2. Colonialism had an extensive impact on traditional societies both in Polynesia and 

Melanesia. Examine the different processes of change caused by Christianity as both 

world view and ritual practice in its encounter with local cultural traditions and local 

perceptions of modernity. Use at least three empirical examples from the reading list 

as a point of departure for the discussion. 

3. Cosmology and ritual activities are closely connected with social organisation and 

social practices both in traditional and modern societies. Discuss these connections in 

Oceania with reference to empirical examples from the reading list. 

 

 

 


