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Eksamensoppgaver til hjemmeoppgave 

 

SOSANT2410 Kosmologi og rituelt liv 
 

Ordinær hjemmeeksamen – vår 2008 
 

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

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser før du starter på hjemmeoppgaven:  
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/SOSANT2xxx%20retn.linje

r%20eksamen%20f.o.m.%20H-07.pdf 

 
Sammen med besvarelse skal du levere et signert erklæringskjema som du finner på 

www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.pdf 

 
Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen 

bedømmes til fusk, jfr. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen, 

Reglementshåndboken, 3.3.2.: www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-

regelverk/fuskesaker.xml 

 

Utlevering av eksamensoppgaver og innlevering av besvarelser: 

Hjemmeeksamen skal leveres i Fronter i mappen ”Innlevering”. Mappen åpnes 

automatisk kl. 14:00, tirsdag 1. april og stenges automatisk igjen kl. 14:00, mandag 

14. april. I tillegg skal undertegnet erklæringsskjema og en identisk papirutgave av 

besvarelsen leveres kl. 16:00, mandag 14. april, Aud. 4 Eilert Sundts hus 

 
Tid og sted oppdateres snarlig på emnets semesterside: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/ 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innlevering av eksamen. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20f.o.m.%20H-07.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20f.o.m.%20H-07.pdf
http://www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.pdf
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/
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Hver enkelt student ved Universitetet i Oslo plikter å gjøre seg kjent med instituttenes regler 

for korrekt sitat- og kildebruk, samt reglementet for fusk. Sosialantropologisk institutt 

benytter plagiatkontrollverktøyet Ephorus, og alle besvarelser kan bli sjekket for fusk, plagiat 

og dårlig sitat- og kildebruk. 

1. Hvordan skal oppgaven leveres inn? 

 Besvarelsen leveres i Fronter innen mandag 14. April, kl. 14:00 

 Ett eksemplarer i papir leveres mandag 14. april i Aud. 4, Eilert Sundts hus, kl. 16:00  

 Egenerklæringsskjema leveres i papirform sammen med oppgaven.  

Oppgaven i papir og elektronisk skal selvfølgelig være identisk. 

2. Hvor i Fronter leveres oppgaven? 

Besvarelsen leveres i mappen ”Innlevering”. 

3. Dokumentnavn 

Den innleverte besvarelsen skal ha ditt kandidatnummer som dokumentnavn: "Kandidat 

XXX (ditt kandidatnummer).doc" Dokumentet skal ikke ha oppgavetittel eller ditt navn 

som dokumenttittel. Ditt navn skal ikke stå i dokumentet som inneholder oppgaven din. 

4. Tekniske spesifikasjoner 

Besvarelsen skal være i samsvar med ”Eksamensform og regler for hjemmeeksamen/-

oppgave- Lavere grad, bachelor”  

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/SOSANT2xxx%20retn.lin

jer%20eksamen%20f.o.m.%20H-07.pdf 

 
5. Hvorfor levere elektronisk (i tillegg til i papirversjon) 

 SAI vil ta i bruk programmet Ephorus, som er et verktøy for plagiatkontroll, og alle 

oppgaver kan bli sjekket opp mot dette.  

 Mindre kopieringsutgifter for studentene  

 Besvarelsene vil lagret elektronisk  

Lykke til! 
 

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

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20f.o.m.%20H-07.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2410/v08/SOSANT2xxx%20retn.linjer%20eksamen%20f.o.m.%20H-07.pdf
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Bokmål: 

Svar på én av følgende tre oppgaver: 

1. Diskuter likheter og forskjeller mellom de to tilnærmingene til rituelt liv og endring 

representert ved monografiene til F. Barth og M. Bloch på pensum. 

 

2. Gjør i korte trekk rede for ulike grunnsyn i det antropologiske studiet av forholdet 

mellom kosmologi og ritualer. Velg deretter en av monografiene på pensum og forsøk 

å plassere den inn i den vitenskapsteoretiske tradisjonen den synes å høre hjemme. 

Begrunn resonnementet. 

 

3. Diskuter forholdet mellom overgangsritualer og vedlikehold og endring av sosiale 

og kulturelle identiteter. Bruk eksempler fra en eller flere av monografiene på pensum 

for å illustrere framstillingen. 

 

English: 

Please answer one of the following: 

1. Discuss similarities and differences between the two approaches to ritual life and 

change as they are presented in the two monographs by F. Barth and M. Bloch on the 

reading list. 

 

2. Describe briefly different theoretical perspectives in the anthropological study of 

the relationship between cosmologies and rituals. Then select one of the monographs 

on the reading list and try to locate it within the theoretical tradition it seems to 

belong. Argue for your view. 

 

3. Discuss the relationship between rites of passage and the reproduction and change 

of social and cultural identities. Use examples from the reading list to illustrate your 

account. 


