
 

 

SOSANT1090 – Antropologiens historie  

Ordinær skoleeksamen 31. mai 2017 

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

 

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 likeverdige deler: 

- Del A (korte svar) 

- Del B (langt svar).  

Del A og Del B teller omtrent like mye av karakteren.  

Du må besvare fire oppgaver:  

- tre oppgaver fra Del A (korte svar), og 

- en oppgave fra Del B (langt svar).  

Du må besvare og bestå alle de fire oppgavene for å bestå eksamen. 

 

 

Del A (Korte svar) 

Besvar tre av de følgende fem oppgavene: 

1. Hvordan forholder Leach seg til strukturfunksjonalismen? 

2. Hva mener Yanagisako og Delaney med ‘naturalisering av makt’? Hvordan er dette 

knyttet til meningsdannelse? 

3. Gjør rede for Batesons systemteoretiske perspektiv med utgangspunkt i Anonyme 

Alkoholikere. 

4. Hvorfor advarer Boas mot sammenligning? 

5. Forklar hvordan Douglas sin analyse er inspirert av strukturalismen. Hvilke andre 

faghistoriske retninger kan Douglas knyttes til? 

 

 

Del B (Langt svar) 

Besvar en av de følgende to oppgavene: 

1. Hva er Wolfs hovedmålsetning med Europe and the People without History? Diskuter 

ved hjelp av minst 3 andre tekster på pensum hvorfor historie er viktig for å forstå 

samfunn og kultur. 

2. Sammenlign Barths teoretiske perspektiv i Political Leadership among Swat Pathans 

med Evans-Pritchards teoretiske perspektiv i The Nuer. Bruk empiriske eksempler. 

Diskuter hvordan forskjellene mellom de to perspektivene kommer til syne i andre 

tekster på pensum. 

 



NYNORSK 

 

Eksamen består av to likeverdige delar: 

- Del A (korte svar) 

- Del B (langt svar).  

Del A og Del B tel omtrent like mykje av karakteren.  

Du må svare på fire oppgåver:  

- tre oppgåver fra Del A (korte svar), og 

- ei oppgåve frå Del B (langt svar).  

Du må svare på, og bestå, alle dei fire oppgåvene for å bestå eksamen. 

 

 

Del A (Korte svar) 

Svar på tre av dei følgjande fem oppgåvene: 

1. Korleis stiller Leach seg til strukturfunksjonalismen? 

2. Kva meiner Yanagisako og Delaney med ‘naturalisering av makt’? Korleis er dette 

knytt til meiningsdanning? 

3. Gjer greie for Batesons systemteoretiske perspektiv med utgangspunkt i Anonyme 

Alkoholikere. 

4. Kvifor åtvarar Boas mot samanlikning? 

5. Forklar korleis Douglas sin analyse er inspirert av strukturalismen. Kva andre 

faghistoriske retningar kan Douglas knytast til? 

 

 

Del B (Langt svar) 

Svar på ei av dei følgjande to oppgåvene: 

1. Kva er Wolfs hovudmålsetjing med Europe and the People without History? Diskuter 

ved hjelp av minst 3 andre tekstar på pensum kvifor historie er viktig for å forstå 

samfunn og kultur. 

2. Samanlikn Barths teoretiske perspektiv i Political Leadership among Swat Pathans 

med Evans-Pritchards teoretiske perspektiv i The Nuer. Bruk empiriske døme. 

Diskuter korleis forskjellane mellom dei to perspektiva kjem til syne i andre tekstar 

på pensum. 



ENGLISH 

The exam consists of two equal parts:  

- Part A (short answers)  

- Part B (long answer).  

Part A and Part B each counts for approximately half of the grade.  

You must answer four questions:  

- three questions from Part A (short answers), and  

- one question from Part B (long answer).  

You have to answer and pass all four questions in order to pass the exam.  

 

 

Part A (Short answers) 
 

Answer three of the following five questions: 

1. How does Leach relate to structural functionalism? 

2. What do Yanagisako and Delaney mean by ‘naturalizing power’? How is this connected 

to the generation of meaning? 

3. Explain Bateson’s systems theory by using Alcoholics Anonymous as an example. 

4. Why does Boas warn against comparison? 

5. Explain how Douglas’ analysis is inspired by structuralism. What other theoretical 

orientations in anthropology can Douglas be connected to?  

 

 

Part B (Long answer) 
 

Answer one of the following two questions: 

1. What is Wolf’s main goal with Europe and the People without History? Discuss why 

history is important for understanding society and culture by using at least 3 other texts 

from the reading list. 

2. Compare Barth’s theoretical perspective in Political Leadership among Swat Pathans 

with Evans-Pritchard’s theoretical perspective in The Nuer. Use empirical examples. 

Discuss how the differences between these two perspectives occur also in other texts 

on the reading list. 

 


