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Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under «Til eksamn» på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h13/index.html   
 

Besvarelsen skal være i tråd med retningslinjer for sitat- og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/    

og i samsvar med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver som ligger under 

”Eksamen” på ”Administrer dine studier”: http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/ 
 

Besvarelse med færre/flere ord enn minimum/maksimum antall ord oppgitt i retningslinjene,  

vil avvises ved innlevering eller returneres i etterkant uten å bli sensurert.  
 

Enhver besvarelse kan bli gjenstand for ordtelling og kontrolleres for plagiering og fusk,  

for eksempel ved bruk av plagieringskontrollverktøyet Ephorus. 
 

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/    
 

Besvarelsen til hjemmeeksamen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 
 

*************************************** 
 

Utlevering av eksamensoppgaver:  
tirsdag 19. november kl. 12:00 i Fronter og under ”Eksamen og vurderingsformer” på emnets 

semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h13/index.html     
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: mandag 25. november kl. 12:00 i Fronter 
i innleveringsmappen «Innlevering av ordinær hjemmeeksamen 25. november kl. 12:00»  

i mappen «Innlevering» i emnets fellesrom.  
 

I tillegg må to identiske papireksemplarer av besvarelsen leveres: 

 Tid: mandag 25. november kl. 14:00 

Sted: Ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etg. Eilert Sundts hus (SV-bygget). 
 

Samtidig må du levere ett signert erklæringsskjema («Obligatorisk erklæring») som du finner 

under ”Eksamen” på ”Administrer dine studier”: http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/ 
 

Innleveringsmappen i Fronter lukkes automatisk og presis ved annonsert frist. Det er ikke mulig å levere 

eksamensbesvarelse etter fristen. Studentene er ansvarlige for å levere eksamensbesvarelse i tide. 

Les Veiledning: eksamensinnlevering i Fronter under ”Til eksamen” på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h13/index.html i god tid før innleveringen. 

 

 Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innleveringen. 
 

 Lykke til! 
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BOKMÅL: 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 
 

1. Sosialantropologer har i økende grad vært opptatt av å forstå makt i relasjon til 

storskalafenomen som stater og globaliseringsprosesser.  Diskuter muligheter og 

begrensninger ved slike ambisjoner. Ta utgangspunkt i at sosialantropologer legger spesiell 

vekt på å studere sosiale prosesser ved hjelp av observasjonsdata. Bruk flere ulike bidrag fra 

pensumlitteraturen. 
 

2. Hvordan kan vi forklare makt? Bruk minst fire etnografiske eksempler fra pensum. 
 

3. Vis hvordan ulike former for differensiering (spesielt kjønn, etnisitet og klasse) kan virke 

sammen i reproduksjon av sosial ulikhet og legitimering av makt.  Bruk flere ulike bidrag 

fra pensumlitteraturen. 
 

 

NYNORSK: 
 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 
 

1. Sosialantropologar har i aukande grad vore oppteken av å forstå makt i relasjon til 

storskalafenomen som statar og globaliseringsprosessar.  Diskuter moglegheiter og 

avgrensingar ved slike ambisjonar. Ta utgangspunkt i at sosialantropologar legg spesiell 

vekt på å studere sosiale prosessar ved hjelp av observasjonsdata. Nytt fleire ulike bidrag frå 

pensumlitteraturen. 
 

2. Korleis kan vi forklare makt? Nytt minst fire etnografiske døme frå pensum. 
 

3. Vis korleis ulike former for differensiering (spesielt kjønn, etnisitet og klasse) kan verke 

saman i reproduksjon av sosial ulikskap og legitimering av makt. Nytt fleire ulike bidrag frå 

pensumlitteraturen. 
 

 

 ENGLISH: 
 

Answer one of the following three questions: 
 

1. Increasingly social anthropologists have sought to understand power in relation to large 

scale phenomena such as states and globalization processes. Discuss possibilities and 

limitations related to such ambitions. Take as a your starting point anthropologists’ 

emphasis on studying social processes by means of observational data. Use several 

contributions from the reading list. 
 

2. How can we explain power? Use at least four ethnographic examples from the reading list. 
 

3. Show how different forms of differentiation (especially gender, ethnicity, and class) may 

interact in reproducing social inequality and legitimizing power. Use several contributions 

from the reading list. 


