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Sosialantropologisk institutt  

Oppgaver til eksamen i sosialantropologi 

 

SOSANT1131: Regional fordypning: Afrika 
 

Høst 2005 

Skoleeksamen 28. november kl. 14:30 (3 timer). Gymsal 3 og 4, 

Idrettsbygningen. 

 

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

penn for godt gjennomslag på kopien. Husk at dersom du har 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 senest 19. desember i Studentweb.  

 

En av tre oppgaver skal besvares.  

 

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

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 
*********************************** 

 

 

 

Bokmål: 

Svar på én av følgende tre oppgaver: 

 

1. Verdier (økonomiske, sosiale, kulturelle) står sentralt i artiklene i boka African Worlds. Gi 

noen eksempler på slike verdier, og diskuter hvordan disse gjøres relevant i religiøst og 

sosialt liv. Bruk eksempler fra minst to av artiklene i African Worlds.  

 

2. Diskuter kvinners posisjon og forholdet mellom makt og kjønn i Lusaka, slik dette 

fremkommer i Karen Tranberg Hansens monografi.   
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3. Hvordan beskrives forholdet mellom verdensbilde (kosmologi) og sosial organisasjon i 

artiklene i African Worlds? Ta utgangspunkt i etnografiske eksempler fra minst to av 

artiklene i boka.  

 

Lykke til! 

 

 

 

Nynorsk: 

Svar på êi av følgjande tre oppgåver: 

 

1. Verdiar (økonomiske, sosiale, kulturelle) står sentralt i artiklane i boka African Worlds.. 

Gi nokre eksempel på slike verdiar, og diskuter korleis desse blir gjort relevant i religiøst 

og sosialt liv. Bruk eksempel frå minst to av artiklane i African Worlds.  

 

2. Diskuter kvinner si posisjon og forholdet mellom makt og kjønn i Lusaka, slik dette blir 

framstilt i Karen Tranberg Hansen sin monografi.   

 

3. Korleis blir forholdet mellom verdsbilete (kosmologi) og sosial organisasjon i artiklane i 

African Worlds framstilt? Ta utgangspunkt i etnografiske eksempel frå minst to av 

artiklane i boka.  

 

Lykke til! 
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English 

Answer one of the following three questions: 

 

1. The essays in African Worlds pay special attention to values (economic, social, cultural). 

Give examples of such values, and discuss ways in which they are made relevant in religious 

and social life. Use examples from at least two of the essays in African Worlds. 

 

2. Discuss the position of women and the relationship between power and gender in Lusaka. 

Base your discussion on Tranberg Hansen's monograph. 

 

3. How is the relationship between world view (cosmology) and social organization 

described in the essays in African Worlds? Base your discussion on ethnographic examples 

from at least two of the essays in the book. 

 

Good luck! 

 

 


