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SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTT 
 

Eksamensoppgaver til eksamen i Sosialantropologi 

 

SOSANT1100: Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold 
 
 

Skoleeksamen (3 timer) - Høsten 2008 
 

17. oktober kl. 9-12 

 
 

 

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 enten nr. 1 eller nr. 2. Alle skal besvare nr. 3. 

 
1. ”Allmenne miljøfaktorer [står] for bare en liten del av variasjonen vi kan finne i 

matproduksjonssystemer (erversformer). De sier ingenting om hvorfor innbyggere i samme type 
områder … ofte bruker helt ulike strategier for å skaffe seg mat. Heller ikke kan de forklare 
hvorfor innbyggere i helt forskjellige områder til tider benytter seg av strategier som er 
bemerkelsesverdig like.” (Bates og Skogseid, s. 30). 

 
Drøft påstanden. Bruk etnografiske eksempler fra pensum. 

 

 
2. ”Tilpasning er på samme tid løsningen på konkrete problemer og kilden til uforutsette 

forandringer og nye problemer.” (Bates og Skogseid, s. 21). 
 

Drøft påstanden i forhold til ett matproduksjonssystem (ervervsform) som du selv velger fra 
pensum. Bruk etnografiske eksempler for å illustrere og støtte dine argumenter. 

 

 
3. Latin-Amerika beskrives som en kontinental region på basis av felles språk, religion og kolonial 

historie. Samtidig er regionene Andes, Amazonas og Det karibiske hav ansett for å være egne 
regioner med sine egne særskilte trekk.  

 
Sammenlign de mer generelle aspektene ved storregionen Latin-Amerika med én av subregionene 
du selv velger. Legg særlig vekt på de tematiske diskusjonene (portvaktbegreper) forbundet med 
hver region. 
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Nynorsk: 
 
Svar på anten nr. 1 eller nr. 2. Alle skal svare på nr. 3. 

 
1. ”Allmenne miljøfaktorer [står] for bare en liten del av variasjonen vi kan finne i 

matproduksjonssystemer (erversformer). De sier ingenting om hvorfor innbyggere i samme type 
områder … ofte bruker helt ulike strategier for å skaffe seg mat. Heller ikke kan de forklare 
hvorfor innbyggere i helt forskjellige områder til tider benytter seg av strategier som er 
bemerkelsesverdig like.” (Bates og Skogseid, s. 30).  

 
Drøft utsegna. Bruk etnografiske døme frå pensum. 

 
 
2. ”Tilpasning er på samme tid løsningen på konkrete problemer og kilden til uforutsette 

forandringer og nye problemer.” (Bates og Skogseid, s. 21). 
 

Drøft utsegna i høve til eit matproduksjonssystem (ervervsform) som du sjølv vel frå pensum. 
Bruk etnografiske døme for å illustrere og støtte argumenta dine. 

 
 
3. Latin-Amerika blir beskrive som ein kontinental region på bakgrunn av felles språk, religion og 

kolonial historie. Samtidig blir regionane Andes, Amazonas og Det karibiske hav rekna for å vere 
eigne regionar med sine eigne særskilde trekk. 

 
Samanlikn dei meir generelle aspektane ved storregionen Latin-Amerika med ein av 
underregionane, du vel sjølv. Legg særleg vekt på dei tematiske diskusjonane (portvaktomgrep) i 
samanheng med kvar region. 

 

 

English: 
 
Answer either no. 1 or no. 2. Everybody must answer no. 3. 
 
1. ”General environmental factors represent only a small part of the variation we observe in food 

production systems. They tell nothing about why inhabitants of the same type of region… often 
use completely different strategies to acquire food. Nor can such factors explain why inhabitants 
of completely different areas at times utilize strategies that are remarkably similar.”(Bates and 
Skogseid, p. 30). 

 
Discuss the assertion. Use ethnographic examples from your course literature to illustrate.  

 
 
2. ”Adaptation is both the solution to concrete problems and the source of unforeseen changes and 

new problems.” (Bates and Skogseid, p. 21.)  
 

Discuss the assertion using one of the food production systems of your choice from our reading. 
Use ethnographic examples in order to illustrate and support your arguments. 

 
 
3. Latin America is described as a continental region on the basis of shared language, religion, and 

colonial history. At the same time, the Andes, the Amazon, and the Caribbean have been viewed 
as regions in their own right, each with their own particular characteristics.  

 
Compare the more general aspects of the continental region, Latin America with one of the 
subregions mentioned.  Give special attention to the thematic discussions (gatekeeping concepts) 
associated with each. 

 


