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Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2510/h09/før du starter på hjemmeeksamenen. 

 

Besvarelsen skal også være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av 

hjemmeoppgaver som ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet, 

www.uio.no/studier/program/sosant/ 

 

Sammen med besvarelsen skal du levere et signert erklæringsskjema som ligger under ”Eksamen” på 

websiden for bachelorprogrammet, www.uio.no/studier/program/sosant/ 

 

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: onsdag 2. desember 2009 

 

 

Innlevering av eksamensbesvarelser: onsdag 9. desember 2009 mellom kl 

12:00 og 13:00 i ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etasje Eilert 

Sundts hus 
 

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

 

 

Lykke til! 
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Please read “Exam regulations” before you start writing your exam paper. You will find 

the regulations on the semester page for this subject: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2510/h09/  

 

Recommended styles for source reference, using quotes and reference lists at the Faculty of 

Social Sciences:  http://www.sv.uio.no/english/academics/use_of_source.html 

 

 

The exam paper must be written in accordance with University regulations. 

Exam papers not written in accordance with University regulations may be subject to charges 

of cheating. Please see “Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til 

eksamen”, Reglementshåndboken, 3.3.2.: 

www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml 

 

 

The exam paper may be written in English, Norwegian, Swedish or Danish. 

 

 

 

The deadline for handing in the exam paper is  

Wednesday 9 of December between 12:00 and 13:00 at the grand office of the 

Department of Social Anthropology, 6th floor Eilert Sundt´s house 

 
 

 

 

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks after the paper was 

handed in. 

 

 

 

Best of luck! 
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Bokmål 

Svar på én av følgende: 

 

1. Patricia Townsend skriver i Environmental Anthropology at “Mastery of hunting is 

above all learning the behavior of the species that are hunted” (s.37). Diskuter dette 

utsagnet og dets implikasjoner for antropologisk forskning. Bruk empiriske eksempler 

fra pensum.  

 

2. Relasjonene mellom naturvernorganisasjoner og lokale befolkninger kan ofte være 

komplekse og problemfylte, selv der organisasjoner og befolkninger tilsynelatende har 

sammenfallende interesser. Vis ved hjelp av eksempler fra pensum noe av denne 

kompleksiteten og hvilke problemer som kan oppstå i møtet mellom 

naturverninteresser og lokale befolkninger. 

 

3. Presenter og diskuter antropologiske tilnærminger til studiet av forholdet mellom natur 

og sosial organisasjon. 

 

Nynorsk 

 
Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 

 

1. Patricia Townsend skriv i Environmental Anthropology at “Mastery of hunting is 

above all learning the behavior of the species that are hunted” (s.37). Drøft dette 

utsagnet og implikasjonar det har for antropologisk forsking. Nytt empiriske døme frå 

pensum.  

 

2. Relasjonane mellom naturvernorganisasjonar og lokale befolkningar kan ofte vere 

komplekse og problemfylte, sjølv der organisasjonar og befolkningar tilsynelatande 

har samanfallande interesser. Vis med hjelp frå døme frå pensum noko av denne 

kompleksiteten og kva problem som kan oppstå i møte mellom naturverninteresser og 

lokale befolkningar. 

 

3. Presenter og drøft antropologiske tilnærmingar til studiet av forholdet mellom natur og 

sosial organisasjon. 

 

 

 

English 

Answer one of the following: 

1. Patricia Townsend writes in Environmental Anthropology that “Mastery of hunting is 

above all learning the behaviour of the species that are hunted” (p.37). Discuss this 

claim and its implications for anthropological research. Use empirical examples from 

the curriculum. 



 

2. Relations between environmental organizations and local populations can often be 

complex and problematic, even when these organizations and populations have what 

appear to be common interests. Describe the complexity of such situations and the 

problems that may arise between environmental organizations and local populations. 

Use examples from the reading list. 

 

3. Present and discuss anthropological approaches to the study of the relationship 

between nature and social organization.  

 

 


