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Les Retningslinjer under «Eksamensressurser» på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h14/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: 
Tirsdag 2. desember kl. 09:00 i Fronter og under ”Eksamensressurser” på emnets semesterside 

på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h14/index.html 

 

Innlevering av eksamensbesvarelse: 
Frist: torsdag 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: torsdag 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! 



NORSK 
 
Svar på en av de følgende oppgavene: 

Oppgave 1. 
Emerson et al. (1995) hevder at data er produkter av de innsamlingsteknikkene som benyttes. De 

skriver for eksempel:  ”what the ethnographer finds out is inherently connected with how she finds it 

out.” (s 11) 

Gjør kort rede for tankegangen bak en slik påstand og de metodiske utfordringene det innebærer.  

Diskuter med utgangspunkt i pensum hvilke metoder antropologer kan benytte for å skape kunnskap 

med gyldighet ut over de individuelle erfaringene man gjør gjennom deltakende observasjon. 

 

eller 

Oppgave 2. 
I dag ser vi flere retninger i antropologien som utfordrer den tekstlige/symbolsk tilnærmingen til 

kulturforståelsen. Teori om sansning, persepsjon og kroppsliggjøring som finnes på pensum kan sies å 

være blant disse.  

Diskuter hva et tekstlig/symbolsk perspektiv innebærer med utgangspunkt i noen av de forfatterne 

på pensum som representerer denne retningen. Gjør rede for hvilke hovedargumenter som rettes 

mot den. 

   

  



ENGLISH 
 
Answer one of the following questions: 

Question 1. 
Emerson et al. (1995) suggests that data is a product of the methods used to collect them. 

They write for example: ”what the ethnographer finds out is inherently connected with how 

she finds it out.” (p. 11) 

Explain the way of thinking behind this statement and point out the methodological 

challenges it implies. 

Take your point of departure from relevant texts on the reading list and discuss which 

methods anthropologists may use to establish valid knowledge beyond the individual 

experiences achieved through participant observation. 

 
or 

Question 2. 
Today we see various theoretical directions in anthropology that challenge the 

textual/symbolic approach to culture. Theory of the senses, perception and embodiment 

from the reading list are examples of this. 

Discuss what a textual/symbolic analysis implies with reference to some of the authors on 

the reading list representing this approach. Discuss the main arguments raised against it. 

 


