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Les Retningslinjer for hjemmeeksamen under ”Til eksamen” på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h14/index.html  
 

Besvarelsen til hjemmeeksamen 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:  
torsdag 13. november kl. 12:00 i Fronter og under ”Til eksamen” på emnets semesterside på web: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h14/index.html      
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: onsdag 19. november kl. 10:00 i Fronter 
i innleveringsmappen ”Innlevering av ordinær hjemmeeksamen 19. november kl. 10:00”  

i mappen ”Innlevering” i emnets fellesrom.  
 

I tillegg må to identiske papireksemplarer av besvarelsen leveres: 

 Tid: onsdag 19. november kl. 12:00 

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

Samtidig må du levere en signert 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 på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h14/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. Nyere perspektiver på stater i sosialantropologi legger stor vekt på kjønns- og 

maktdimensjoner. Drøft hvordan statsformer kan generere former for ulikhet på basis av 

disse analytiske rammene. Bruk minst to eksempler. 
 

2. Peasant-begrepet er omdiskutert i sosialantropologi. Gi en historisk skisse av debatten, og 

diskuter begrepets nytteverdi med spesiell vekt på fenomener som migrasjon og 

globalisering. 
 

3. Yanagisako og Collier er spesielt opptatt av den symbolske dimensjonen av kjønnet ulikhet. 

Drøft hvordan dette får utslag innenfor analyser av makt og økonomi. 
 

 

 

 

NYNORSK: 
 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 
 

1. Nyare perspektiv på statar i sosialantropologi legg stor vekt på kjønns- og maktdimensjonar. 

Drøft korleis statsformer kan generere former for ulikskap på basis av desse analytiske 

rammene. Bruk minst to døme. 
 

2. Peasant-omgrepet er omdiskutert i sosialantropologi. Gje ei historisk skisse av debatten, og 

diskuter nytteverdien til omgrepet med spesiell vekt på fenomen som migrasjon og 

globalisering. 
 

3. Yanagisako og Collier er spesielt opptekne av den symbolske dimensjonen av kjønna 

ulikskap. Drøft korleis dette får utslag innanfor analysar av makt og økonomi. 
 

 

 

 

 ENGLISH: 
 

Answer one of the following three questions: 
 

1. Recent perspectives on states in social anthropology have stressed dimensions of gender and 

power. Discuss how state forms can generate kinds of inequality based on these frames of 

analysis. Use at least two examples. 
 

2. The concept of peasants is debated in social anthropology. Present a historic sketch of this 

debate and discuss the utility of this concept with particular stress on phenomena such as 

migration and globalisation. 
 

3. Yanagisako and Collier put particular emphasis on the symbolic dimension of gendered 

inequality. Discuss how this bears on analyses of power and economy. 


