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Sosialantropologisk institutt  

 

Oppgaver til eksamen i sosialantropologi 

 

SOSANT1131: Regional fordypning: Afrika 
 

Høst 2008 

 

Skoleeksamen 27. november kl. 14:30 (3 timer).  

 

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 i Studentweb senest 3 uker etter eksamen.  
 

 

 

 

To av tre oppgaver skal besvares.  
 

 

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

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 

 
*********************************** 
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Bokmål: 

Svar på to av følgende tre oppgaver: 
 

1. Gjennom det 20. århundre har sosialantropologer som har beskrevet Afrika 

brukt begrepet ’moderne’ på forskjellige måter. Gjør rede for dette med 

henvisning til pensumlitteraturen. Inkluder Mitchell, Comaroff og Ferguson.   

 

2. Hvorfor var artikkelen om ‘Kalela Dansen’ en milepæl i sosialantropologien? 

Hvilken metodologisk nyvinning brakte Manchester-skolen fram og hvordan 

endret de vårt syn på Afrika? 

 

3. Tradisjonalisme er kultur født på ny i den sene modernitet. Diskuter påstanden 

med referanse til litteratur om enkearv av Prince, Sanders og annet 

pensumlitteratur. 
 

 

Nynorsk: 

Svar på to av følgjande tre oppgåver: 

 
1. Gjennom det 20. århundret har sosialantropologar som har skildra Afrika brukt 

omgrepet 'moderne' på ulike måtar. Gjer greie for dette med referanse til 

pensumlitteraturen. Inkluder Mitchell, Comaroff og Ferguson.  

 

2. Kvifor var artikkelen om 'Kalela Dance' ein milestolpe i sosialantropologien? 

Kva metodologisk nyvinning bringa Manchester-skulen fram, og korleis endra 

dei syna vår på Afrika?  

 

3. Tradisjonalisme er kultur fødd på ny i den seine moderniteten. Drøft påstanden 

med referanse til litteratur om enkearv av Prince, Sanders og annan 

pensumlitteratur om enkearv. 

 

 

English: 

Answer two of the following three questions: 
 

1.  Social anthropologists of Africa have used the term 'modern' in different ways 

over the course of the 20th century. Critically explain these, with reference to 

the course literature, including Mitchell, Comaroff and Ferguson. 

 

2.  Why was the 'Kalela Dance’ article a milestone in social anthropology? What 

was the methodological innovation the Manchester School brought about, and 

how did they change our view of Africa? 

 

3.  Traditionalism is culture 'born again' into late modernity. Discuss with reference 

to the reading on widow inheritance by Prince, Sanders and other course 

literature. 


