
 

 

SOSANT1090 – Antropologiens historie  

Ordinær skoleeksamen 26. april 2019 

---------------------------------------------------------------- 

 

Informasjon/Information 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.   

Lykke til! 
 

 

Det er ikkje tillate å bruke hjelpemiddel på eksamen. 

Sensuren vert offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 

 

 

No special exam resources are allowed. 

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks after the 

examination. 

Best of luck! 

 



BOKMÅL 

 

Eksamen består av to deler. 

I del 1 skal du besvare 3 av 5 spørsmål.  

I del 2 svarer du på 1 av de 3 spørsmålene.  

I vurderingen vil del 1 telle 25% og del 2 telle 75%. 

 

Del 1 (kortsvar) 

Svar på 3 av de følgende 5 spørsmålene: 

1. Redegjør kort for Manchesterskolens forskningsinteresser og metode. 

2. Redegjør kort for hva Bordieu mener med “symbolsk makt”. 

3. Redegjør kort for Abu-Lughods kritikk av kulturbegrepet. 

4. Hva mener Yanagisako og Delaney med “naturalisering av makt”? 

5. Hva er forskjellene og likhetene mellom Geertz sin fortolkende antropologi og 

strukturalismen? 

 

Del 2 (langsvar) 

Svar på 1 av de følgende 3 spørsmålene: 

1. Leach representerte en prosessorientert tilnærming i antropologien. Redegjør kort for 

Leach sitt perspektiv. Diskuter så hvordan antropologien har vekslet mellom struktur- og 

prosessorienterte teorier. Bruk minst én av monografiene og tre eller flere av de andre 

tekstene på pensum. 

2. Geertz og flere tidligere antropologer har blitt kritisert for å ikke diskutere maktforhold. 

Diskuter hvordan ulike teorier i antropologiens historie har tatt opp maktforhold. Bruk 

minst én av monografiene og tre eller flere av de andre tekstene på pensum.  

3. Noen perspektiver i antropologien fokuserer på individuelle aktører, mens andre 

fokuserer på systemer. Redegjør kort for disse perspektivene og diskuter deres styrker 

og svakheter. Bruk minst én av monografiene og tre eller flere av de andre tekstene på 

pensum. 

 



NYNORSK 

 

Eksamen består av to delar. 

I del 1 skal du svare på 3 av 5 spørsmål. 

I del 2 svarar du på 1 av dei 3 spørsmåla. 

I vurderinga vil del 1 telje 25% og del 2 telje 75%. 

 

Del 1 (kortsvar) 

Svar på 3 av dei følgjande 5 spørsmåla: 

1. Gjer kort greie for Manchesterskolens forskingsinteresser og metode. 

 

2. Gjer kort greie for kva Bordieu meiner med “symbolsk makt”. 

 

3. Gjer kort greie for Abu-Lughods kritikk av kulturomgrepet. 

4. Kva meiner Yanagisako og Delaney med “naturalisering av makt”? 

5. Kva er forskjellane og likskapane mellom Geertz sin fortolkande antropologi og 

strukturalismen? 

 

Del 2 (langsvar) 

Svar på 1 av dei følgjande 3 spørsmåla: 

1. Leach representerte ei prosessorientert tilnærming i antropologien. Gjer kort greie for 

Leach sitt perspektiv. Diskuter så korleis antropologien har veksla mellom struktur- og 

prosessorienterte teoriar. Bruk minst éin av monografiane og tre eller fleire av dei andre 

tekstane på pensum. 

2. Geertz og fleire tidlegare antropologar har blitt kritisert for å ikkje diskutere maktforhold. 

Diskuter korleis ulike teoriar i antropologien si historie har teke opp maktforhold.  

Bruk minst éin av monografiane og tre eller fleire av dei andre tekstane på pensum.  

3. Nokre perspektiv i antropologien fokuserer på individuelle aktørar, mens andre 

fokuserer på system. Gjer kort greie for desse perspektiva og diskuter styrkane og 

veikskapane deira. Bruk minst éin av monografiane og tre eller fleire av dei andre 

tekstane på pensum. 



ENGLISH 

 

The exam consists of two parts. 

In part 1 you shall answer 3 of the 5 questions.  

In part 2 you answer 1 of the 3 questions.   

In the evaluation, part 1 will count 25% and part 2 will count 75%. 

 

Part 1 (short answers) 
 

Answer 3 of the following 5 questions: 

1. Briefly outline the research interests and methods of the Manchester school. 

2. Briefly outline what Bordieu means by “symbolic power”. 

3. Briefly outline Abu-Lughod’s critique of the concept of culture. 

4. What do Yanagisako and Delaney mean by “naturalization of power”? 

5. What are the differences and similarities between Geertz’s interpretative anthropology 

and structuralism?  

 

Part 2 (long answer) 
 

Answer 1 of the following 3 questions: 

1. Leach represented a process-oriented approach in anthropology. Briefly outline Leach’s 

perspective. Discuss then how anthropology has moved between structure- and 

process-oriented theories. Use at least one of the monographs and three or more other 

texts from the reading list. 

2. Geertz and several earlier anthropologists have been criticized for not discussing power 

relations. Discuss how different theories in the history of anthropology have approached 

power relations. Use at least one of the monographs and three or more other texts from 

the reading list. 

3. Some perspectives in anthropology focus on individual actors, while others focus on 

systems. Briefly outline these perspectives and discuss their strengths and 

weaknesses. Use at least one of the monographs and three or more other texts from 

the reading list. 


