
Sensorveiledning SOSANT1090 Antropologiens historie Vår2019 
 

SOSANT1090 er et kurs hvor læringsmålet er å gi studentene en oversikt over de viktigste teoretiske 
retningene i faget, hvordan de bygger på hverandre og hvordan de skiller seg fra hverandre. Kurset 
har også i noen grad fokusert på hvordan samfunnsutviklingen innvirker på antropologien. Ideen bak 
undervisningsopplegget er at kurset kan være med å gi studentene 1) en oversikt over hvordan faget 
har utviklet seg gjennom historien og 2) en bedre forståelse for de mer grunnleggende forskjellene 
mellom ulike antropologiske teorier, for eksempel system/aktørperspektiver, synkrone og diakrone 
perspektiver, ulike former for maktperspektiver, idealisme og materialisme osv. Undervisningen har i 
hovedsak rettet seg mot de store linjene i faget og har i mindre grad gått inn på detaljene i de ulike 
teoretiske retningene. Selv om faget er et faghistoriekurs, har undervisningen ikke primært vært 
opptatt av å tidfeste de ulike fagretningene med mindre endringer i faget har vært knyttet til 
samfunnsendringer ellers, slik som radikale bevegelser på 60-70-tall, postkolonialismen, dagens 
klimaspørsmål osv.  

Eksamen i kurset er innrettet mot at studentene skal vise hva de kan når det gjelder disse store 
linjene i faghistorien og de viktigste forskjellene og likhetene mellom ulike teoretiske perspektiver. 
Spørsmålene er utformet på en slik måte at studentene gis relativt store friheter i hvilke tekster de vil 
inkludere i besvarelsen. Selve spørsmålsstrukturen er inndelt i 3 (av 5 mulige) kortsvar og 1 (av 3 
mulige på ordinær eksamen, 2 mulige på utsatt eksamen) langsvar. I kortsvarene skal studentene for 
det meste redegjøre kort for enkeltteorier, men i sensureringen av dette skal det telle positivt at 
studentene også trekker linjer til andre pensumbidrag, men ikke negativt om det ikke gjøres. Dersom 
studenten har besvart mindre enn 3 kortsvar, vil studenten bli trukket en hel karakter på den 
endelige karakteren. Det gis en helhetlig karakter for kortsvarsdelen og denne teller 25% av den 
helhetlige karakteren. 

Langsvarsoppgavene vil være den viktigste delen av oppgaven. Her skal de lage et sammenhengende 
argument, hvor de både skal vise at de har forstått de antropologiske tekstene de henviser til og evne 
til å se likheter og forskjeller mellom dem. Krav til antall tekster som skal diskuteres er spesifisert i 
eksamensoppgavene. Dersom en langsvarsoppgave ikke er besvart eller dersom den gis karakteren F 
skal eksamenen som helhet gis F.  

Selve vurderingen av svarene skal legge vekt på om studenten klarer å vise at denne har forstått 
hovedpoengene i de teoriene som diskuteres og hvordan ulike teorier forholder seg til hverandre. 
Det er viktigere at studenten viser forståelse for teorienes innhold og idemessige betydning enn at de 
klarer å navn- eller tidfeste dem. Det vil si, dersom det fremgår at studenten forstår hva som menes 
med for eksempel fortolkende antropologi og hvordan denne skiller seg fra strukturalismen, men 
skriver at det var Leach som stod for den fortolkende antropologien og ikke Geertz, så skal ikke det 
trekkes mye for dette. Det viktigste er teorienes innhold og hvordan de forholder seg innbyrdes.  

Dette er en skoleeksamen med begrenset tid til å jobbe med struktur. Det skal derfor ikke legges for 
mye vekt på en velorganisert struktur, selv om en godt strukturert oppgave som samtidig er presis og 
diskuterende skal premieres. Gode besvarelser klarer å kombinere en presis redegjørelse for 
relevante teorier samtidig som de også diskuterer dem opp mot hverandre. Oppgaver i 
karakterspekteret A-B vil normalt takle begge disse to aspektene hhv. svært godt og meget godt. 
Oppgaver som kun presenterer ulike teorier uten å diskutere dem opp mot hverandre vil normalt 
sett ligge i karakterspekteret C-D.  


