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

Les Retningslinjer under «Eksamensressurser» på emnets semesterside 

på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h17/h2017_sosant4110retningslinjer_fronte
r.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 28. november kl. 09:00 i Fronter og under ”Eksamensressurser” på emnets 

semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h17/index.html  

 

Innlevering av eksamensbesvarelse: 
Frist: torsdag 30. november kl. 14:00 i Fronter  

i innleveringsmappen «SOSANT4110 Hjemmeeksamen H17 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.  
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Lykke til! 

NORSK 
 
Svar på en av de følgende oppgavene: 

 

1. Å definere og avgrense et feltsted kan være en utfordring i globaliseringens tidsalder. 
Reflekter over dette dilemmaet i tilknytning til både teori og metode, med referanse til minst 
seks ulike bidrag fra pensumlisten, inkludert minst en monografi. Du kan også trekke på dine 
egne forskningsplaner. 
 
eller 
 
 
 

2. Antropologens følelser har de siste tiårene blitt omdefinert fra å være et hinder for 
forståelse, til et mulig forskningsverktøy. Drøft fordelene og begrensningene ved denne nye 
tilnærmingen til forskerens følelser, knyttet til antropologisk teori og metode. Referer til 
minst seks ulike bidrag fra pensumlisten, inkludert minst en monografi. Du kan også trekke 
på dine egne forskningsplaner. 
 

 

  



ENGLISH 
 
Answer one of the following questions: 
 

1. Defining and putting a boundary around a field site can pose a challenge in the age of 

globalization. Reflect on this dilemma both in theoretical and methodological terms, with 

reference to at least six different contributions from the course reading list, including at least 

one monograph. You can also draw on your own research plans.  

 

or 

 

 

2. The anthropologist’s emotions have over recent decades been redefined from an obstacle 

towards understanding to a potential research tool. Discuss the benefits and limitations of this 

new approach to the researcher’s emotions in regards to anthropological theory and method. 

Refer to at least six different contributions from the course reading list, including at least one 

monograph. You are also draw on your own research plans.   

 

 

 

 

 

 


