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Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen 

Høst 2016 
 

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

Les Retningslinjer under «Eksamensressurser» på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h16/h2016_sosant4110retningslinjer_fronter.pdf  

 

Besvarelsen skal være i tråd med retningslinjer for sitat- og kildebruk på 

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/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.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/skriveraad-sai.html  
 

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/studier/admin/eksamen/fusk/index.html  
 

Besvarelsen til hjemmeeksamen kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

 

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

Utlevering av eksamensoppgaver: 
Tirsdag 29. november kl. 09:00 i Fronter og under ”Eksamensressurser” på emnets 

semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h16/  

 

Innlevering av eksamensbesvarelse: 
Frist: torsdag 1. desember kl. 14:00 i Fronter  

i innleveringsmappen «Hjemmeeksamen H16 Ordinær» 

i emnets fellesrom.  

Veiledning: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h16/info-innlevering-i-fronter.pdf   

 

I tillegg må to identiske papireksemplarer av besvarelsen leveres innen:  

Tid: torsdag 1. desember kl. 15:00  

Sted: Ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etg. Eilert Sundts hus (SV-bygget). 

 

 

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. «Hvis et feltsted ikke er noe som er gitt men er blitt til gjennom forskerens engasjement med, 
og utvalg fra, ulike potensielle sosiale nettverk, vil dannelsen av feltet i stor grad bero på 
faktorer knyttet til forskerens egen identitet. Disse faktorene må det bevisst reflekteres over 
i alle faser av forskningsprosessen, fra prosjektutvikling, via feltarbeid og avslutningsvis i 
skriving av etnografi. Diskuter denne påstanden med henvisning til minst seks forskjellige 
bidrag fra pensum, hvorav minst én monografi." 
 
 
eller 
 
 
 

2. "'Uten god kjennskap til det lokale språket, vil etnografien fra et feltarbeid ha liten verdi.' 
Diskuter påstanden, med henvisning til minst seks forskjellige bidrag fra pensum, hvorav 
minst en monografi." 
 

 

  



ENGLISH 
 
Answer one of the following questions: 
 

1. 'If a field site is not pre-given but constructed by the researcher's engagement with 
and selection from diverse potential social networks, then the construction of the 
field site relies to a large extent on factors to do with the researcher's own identity 
that need to be consciously reflected upon at all stages of the research process from 
initial research design, through fieldwork and culminating in the writing of an 
ethnography.  Discuss this claim with reference to at least six different contributions 
from the course reading list, including at least one monograph. 
 
 
or 
 
 

2. "'Without proper command of the local language, the ethnography from a fieldwork 
will be of little value.' Discuss this claim, with reference to at least six different 
contributions from the course reading list, of which at least one monograph."  

 

 

 

 


