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Les Retningslinjer under «Eksamensressurser» på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/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/ 
 

 

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:  
mandag 2. desember kl. 09:00 i Fronter og under ”Eksamensressurser” på emnets semesterside 

på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h13/index.html     
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Frist: onsdag 4. desember kl. 14:00 i Fronter 
i innleveringsmappen «Hjemmeeksamen (ordinær)»  

i emnets fellesrom.  
 

I tillegg må to identiske papireksemplarer av besvarelsen leveres innen: 

 Tid: onsdag 4. desember kl. 15:30 

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. 

 
 

 Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innleveringen. 
 

 Lykke til! 
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NORSK 

Svar på en av de følgende oppgavene: 

Oppgave 1. 
Diskuter de metodiske utfordringene knyttet til språk og språkbeherskelse. 

eller 

Oppgave 2. 
Sharon Hutchinson sier at våre forestillinger om kultur og samfunn har begynt å slå sprekker 

og gå i oppløsning (”our very notions of culture and society have begun to fracture and 

dissolve” s. 28). 

Diskuter påstanden med støtte i relevante deler av pensumlitteraturen. 

 

ENGLISH 

Answer one of the following questions: 

Question 1. 
Discuss the methodological challenges related to language and language skills.  

or 

Question 2. 
According to Sharon Hutchinson “our very notions of culture and society have begun to 

fracture and dissolve” (page 28). 

Discuss this claim using relevant parts of the curriculum.  

 

 


