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

semesterside på web: http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h18/index.html  

 

Innlevering av eksamensbesvarelse: 
Frist: torsdag 30. 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
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT4110/h18/index.html


NORSK 
 
Svar på en av de følgende oppgavene: 

 

1. Drøft forholdet mellom teoretiske perspektiver og metodologiske teknikker, og 

hvordan de i dag gjensidig påvirker hverandre, med henvisning til minst 6 

pensumtekster, inkludert minst én monografi. Du kan også trekke inn dine egne 
forskningsplaner. 
 
eller 
  

2. De siste årene har vi sett økende interesse for å forstå hvordan forskeres egen 

subjektposisjon, kjønn, rase, klasse, nasjonalitet, alder, erfaring og andre faktorer 

former hva slags forskning de utfører og hva slags antropologisk teori de utvikler. 

Diskuter fordelene og ulempene ved denne utviklingen med referanse til minst 6 

pensumtekster, inkludert minst én monografi. Du kan også trekke inn dine egne 

forskningsplaner. 

 

 

  



ENGLISH 
 
Answer one of the following questions: 
 

1. Reflect on the relationship between theoretical perspectives and methodological 

techniques and how they mutually influence each other today with reference to 

at least 6 readings from the course reading list including at least one 

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

2. Recent years have seen a growth of interest in understanding how the 

researchers’ own subject positions, gender, race, class, nationality, age, 

experience and other factors shape the kinds of research they conduct and the 

kind of anthropological theory that they develop. Discuss the advantages and 

disadvantages of this development with reference to at least 6 readings from the 

course reading list including at least one monograph. You can also draw on your 

own research plans. 
 

 

 

 

 

 


