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

Les Retningslinjer under «Eksamensressurser» på emnets semesterside 

på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h18/   
 

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 Urkund. 

 

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 26. november kl. 09:00 i Inspera og under ”Eksamensressurser” på emnets 

semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h19/index.html  

 

Innlevering av eksamensbesvarelse: 
Frist: torsdag 28. november kl. 14:00 i Inspera  

  

 

Prøven i Inspera 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! 

  

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/kildebruk/
http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/skriver%C3%A5d/skriveraad-sai.html
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http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h19/index.html


NORSK 
 
Svar på en av de følgende oppgavene: 

 

1. Diskuter hvordan endringer i bruken av begrepet ‘kultur’ i antropologien påvirker hvordan vi 
utfører feltarbeid. Bruk minst seks tekster fra pensumlisten, inkludert én monografi. Du kan 
også trekke på ditt eget forskningsprosjekt. 

 
eller 
 

 
2. Michael Burawoy hevder at “globalization (is) the recomposition of time and space – 

displacement, compression, distanciation, and even dissolution. Here lies the connection to 
the ethnographer whose occupation is, after all, to study others ‘in their space and time’.” 
Bruk denne påstanden som et utgangspunkt for å diskutere de teoretiske og metodiske 
utfordringene som globalisering skaper for antropologien. Bruk minst seks tekster fra 
pensum, inkludert én monografi. Du kan også trekke på ditt eget forskningsprosjekt. 
  

 

 

 

ENGLISH 
 
Answer one of the following questions: 
 

1. Reflect upon how changing uses of the concept of ‘culture’ in anthropology impact upon the 
ways in which we conduct fieldwork. Refer to at least six different contributions from the 
course reading list, including at least one monograph. You can also draw on your own research. 

 
  

Or 
 

2. Michael Buroway asserts that “globalization (is) the recomposition of time and space – 
displacement, compression, distanciation, and even dissolution. Here lies the connection to 
the ethnographer whose occupation is, after all, to study others ‘in their space and time’.” Use 
the statement above as a starting point to reflect on the challenges that globalization poses 
both in terms of theory and method to anthropology. Refer to at least six different 
contributions from the course reading list, including at least one monograph. You can also 
draw on your own research. 

  


