
Side 1 av 2 

SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT 
 

Eksamensoppgaver til eksamen i Sosialantropologi  

 

SOSANT1100: Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold 
 

 

Skoleeksamen (3 timer) - Høsten 2006 

 

Utsatt eksamen 
 

13. desember kl. 9-12, Lesesal B, Eilert Sundts hus. 

 
 

 

Både original og kopier (gjennomslagsark) av besvarelsen skal leveres. Skriv hardt med spiss 

penn for godt gjennomslag på kopien. Husk at dersom du får behov for å rette opp svaret, må 

du også rette opp på gjennomslagsarkene. Kopiene blir uleselige om du legger flere ark oppå 

hverandre når du skriver, retter opp o.l. Kladdeark skal ikke leveres unntatt i helt spesielle 

tilfeller. 

 

 

Sensuren offentliggjøres normalt i Studentweb senest tre uker etter eksamen. 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 
 

 

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

 

 

Bokmål: 

 
Svar på to av følgende fire oppgaver: 

 

1. Gi en oversikt over de mest sentrale trekkene det har vært fokusert på i antropologiske 

studier av Latin-Amerika.  Hvilke teoretiske perspektiver har vært anvendt for å analysere 

disse trekkene? 

 

2. Følgende sitat er hentet fra boken til Bates og Skogseid: ”Det økende samsvaret mellom 

verdens kulturer er et direkte produkt av industrialiseringen” (Bates & Skogseid: 214). Gjør 

rede for det resonnementet som ligger bak påstanden. 

 

3. Hva menes med begrepet energiorganisering? Hvordan kan man skille ulike samfunnstyper 

fra hverandre med utgangspunkt i hvordan de organiserer sine tilganger på ulike typer energi? 

Gi eksempler. 

 

4. Forklar hva som menes med kulturrelativisme. Ta utgangspunkt i et par viktige 

skoledannelser i faget som er beskrevet i pensum, og vis hvordan relativismen har vært et 

sentralt perspektiv i antropologien. 
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Nynorsk: 
 
Svar på to av følgjande fire oppgåver: 
 

1. Gi ei oversikt over dei mest sentrale trekka som det har vore fokusert på i antropologiske 

studiar av Latin-Amerika. Kva teoretiske perspektiv har vore brukt for å analysere desse 

trekka? 

 

2. Følgjande sitat er henta frå boka til Bates og Skogseid: ”Det økende samsvaret mellom 

verdens kulturer er et direkte produkt av industrialiseringen” (Bates & Skogseid: 214). Gjer 

rede for det resonnementet som ligg bak påstanden. 

 

3. Kva meinast med omgrepet energiorganisering? Korleis kan ein skilje ulike samfunnstypar 

frå kvarandre med utgangspunkt i korleis dei organiserer tilgangane sine på ulike typar energi? 

Gi eksempel. 

 

4. Forklar kva som meinast med kulturrelativisme. Ta utgangspunkt i et par viktige 

skuledanningar innafor i faget som er framstilt i pensum, og vis korleis relativismen har vore 

eit sentralt perspektiv i antropologien. 

 

 

English: 

 
Answer two of the following four questions: 

 

1. Give an overview of the salient features that have been focused on in the anthropological 

study of Latin-America. Which theoretical perspectives have been employed to analyze these 

features? 

2. The following quote is taken from Bates & Skogseid’s book: “The increasing congruence 

of the world’s cultures is a direct product of industrialisation.” (Bates & Skogseid: 214). Give 

an account of the argument behind the statement. 

3. What is meant by the concept organisation of energy? How is it possible to distinguish 

between different types of societies with a focus on how they organise their access to various 

types of energy? Give examples. 

4. Explain what is meant by culture relativism. Take as a point of departure a couple of 

important schools in the discipline as described in the curriculum and show how relativism 

has been a central perspective in anthropology. 


