
 

SOSANT2630 

– Digital Anthropology 

 

Assignments for regular take home exam 

Autumn semester 2019  
 

 

 

Information / Informasjon  
 

 

ENGLISH: 

Please read the exam regulations before you start writing your exam paper.  

You may submit your response in English, Norwegian, Swedish or Danish.  

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 exam. 

Best of luck! 

 

 

BOKMÅL: 

Les retningslinjene for denne hjemmeeksamenen.  

Du kan besvare eksamen på engelsk, norsk, svensk eller dansk. 

Du må levere besvarelsen som en pdf-fil i Inspera innen annonsert frist. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

 



Assignments / Eksamensoppgaver  

 

ENGLISH 

 

Answer one of the following questions. You should refer to texts from the 

reading list, but other texts can also be used if relevant.  

1. Using examples, show how smartphone use differs between societies, and discuss to 

what extent this variation sheds light on other differences to do with culture, economy, 

politics and/or social organization. 

2. In what ways, if at all, does digitalisation affect the way anthropologists do fieldwork? 

Use examples. 

3. How does digitalisation influence temporality, that is the way people organise and 

experience time? Give examples, and if appropriate, make comparisons.  

 

BOKMÅL 

 

Besvar én av de følgende oppgavene. Du bør referere til tekster på pensum, men 

andre tekster kan også brukes hvis de er relevante.  

1. Vis, ved hjelp av eksempler, hvordan bruken av smarttelefoner varierer mellom 

samfunn og diskuter i hvilken grad denne variasjonen kaster lys over andre forskjeller 

som har å gjøre med økonomi, politikk og/eller sosial organisasjon. 

2. På hvilke måter påvirker digitalisering eventuelt måten antropologer gjør feltarbeid? 

Bruk eksempler.  

3. Hvordan påvirker digitalisering temporalitet, altså måten folk organiserer og opplever 

tid? Bruk eksempler og gjør eventuelt sammenligninger. 

 


