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Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen 

Høst 2015 
 

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

Les Retningslinjer under «Eksamensressurser» på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h15/ 

 

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 ”Eksamensressurser” på semestersiden for SOSANT4110 Teori og Metode: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h15/ 

 

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 1. desember kl. 09:00 i Fronter og under ”Eksamensressurser” på emnets 

semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h15/ 

 

Innlevering av eksamensbesvarelse: 
Frist: torsdag 3. 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 3. 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 ”Eksamensressurser” på semestersiden for SOSANT4110 Teori og Metode: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h15/ 

 

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: 

 

1. Henrietta Moore hevder at ”Den fundamentale spenningen innenfor antropologien 

er at den er like avhengig av fortolkede representasjoner som av etnografi”. Diskuter 

utsagnets gyldighet og den relevansen det har for å utføre antropologisk forskning i 

dag. Referer til relevante deler av pensum. 

 

eller 

 

2. Gjør rede for det vitenskapsteoretiske grunnlaget for deltakende observasjon som 

forskningsmetode.  

 

Diskuter særlig begrepet kroppsliggjordt kunnskap (“embodied knowledge”) med 

utgangspunkt i Judith Okelys og Sarah Pinks bidrag på pensum. 

 

  



ENGLISH 
 
Answer one of the following questions: 
 

1. Henrietta Moore claims that,' The fundamental tension within anthropology is that it 

is equally reliant on interpretative representation and on ethnography'.  Discuss the 

validity of this claim and its relevance to conducting anthropological research today 

with reference to relevant readings. 

 

or 

 

2. Give an account of the epistemological framework of participant observation as a 

research method. 

 

Discuss in particular the concept of embodied knowledge with reference to Judith 

Okely’s and Sarah Pink’s texts on the reading list.  

 

 

 


