
SOSANT4110 – Teori og metode 
Oppgaver til utsatt 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: 

 
Mandag 4. januar 2016 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: Onsdag 6. januar 2016 kl. 14:00 på epost:   

Kirsten Ingeborg Greiner k.i.greiner@sai.uio.no og  
Elisabeth Vik: elisabeth.vik@sai.uio.no  

  
I tillegg må to identiske papireksemplarer av besvarelsen leveres innen:  

Tid: Onsdag 6. januar 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/ 

 

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. Ta utgangspunkt i ditt planlagte MA-prosjekt, og gjør kort rede for hvordan du kom 

fram til tema og problemstilling.  

 

Skisser deretter de ulike typer data som vil være påkrevet for å besvare spørsmålene 

dine. Begrunn utvalget. Velg så en av monografiene på pensum og diskuter din 

metode i forhold de innsamlingsteknikkene som har vært benyttet i monografien. 

 

eller 

 

 

2. Forklar hvordan Signe Howell bruker begrepet "transubstantiation" i sin framstilling 

av transnasjonal adopsjon. 

 

Diskuter de prosessene hun analyserer i forhold til de formene for globalisering som 

er beskrevet av Marcus og Hylland Eriksen på pensumlisten. Legg spesiell vekt på å 

avklare de metodiske utfordringene som slike transnasjonale studier medfører.  

 

  



ENGLISH 
 
Answer one of the following questions: 
 

1. Take as a point of departure your planned MA-project, and give a short account of 

how you arrived at your subject and research questions.  

 

Then, give a sketch of the different types of data needed to give an answer to your 

questions. Give the reasons for your choice. Then, select one of the monographs on 

the reading list and discuss your choice of method in relation to the techniques of 

data collection used in the monograph. 

 

or 

 

 

2. Explain how Signe Howell uses the concept "transubstantiation" in her account of 

transnational adoption. 

 

Discuss the processes she analyses in relation to the forms of globalisation that are 

described by Marcus and Hylland Eriksen on the reading list. Put special emphasis on 

clarifying the methodological challenges involved in these kinds of transnational 

studies. 

 


