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Sosialantropologisk institutt  

 

Eksamensoppgaver 

 

SOSANT1131 Africa 
 

 

Skoleeksamen 26. november 2009 (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.  

 

 

 

 

 

 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 

 

 

 

 

Lykke til! 
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Bokmål: 

 
Svar på to av følgende fire oppgaver: 

 
1. Ta utgangspunkt i eksempler fra afrikansk etnografi og diskuter hvorfor begrepet 

“multiple modernitets” har styrket vår forståelse av dagens Afrika, og hvorfor det i 

nyere litteratur har blitt kritisert av enkelte antropologer.  

 
2. Kristendommen byr på fysiske og begrepsmessige rom der folks strid med 

moderniteten - og modernitetens interne stridigheter - foregår. Bruk eksempler fra 

afrikansk etnografi og forklar hvordan kirkesamfunn på ulike måter kan bli involvert i 

moderne konflikter.  

 
3. Håp og nostalgi - ideer om framtid og fortid - er sentrale bestanddeler i menneskers 

identitet og mål. Bruk eksempler fra afrikansk etnografi og diskuter hvordan disse 

temporale dimensjonene på ulike måter oppstår i, og former sosialt liv i Afrika - i 

fortid og samtid.  

 
4. Samtidens Afrika kan beskrives som et lappeteppe av “enklaver” og “ødemark”. 

Forklar disse begrepene med referanse til afrikansk etnografi og konstrastér dem med 

andre, historiske politisk-økonomiske former og samfunn. 

 
 

 

 

Nynorsk: 
 

Svar på to av følgjande fire oppgåver: 

 
1. Ta utgangspunkt i døme frå afrikansk etnografi og drøft kvifor omgrepet “den multiple 

moderniteten” har styrkt oppfatninga vår av dagens Afrika, og kvifor det i nyare 

litteratur har blitt kritisert av nokre antropologar.  

 
2. Kristendomen byr på fysiske og omgrepsmessige rom der folk sin strid med 

moderniteten - og moderniteten sine interne stridigheter - skjer. Nytt døme frå 

afrikansk etnografi og forklar korleis kyrkjesamfunn på ulike måtar kan bli involvert i 

moderne konfliktar.  

 
3. Håp og nostalgi - idéar om framtid og fortid - er sentrale komponentar i menneska sine 

identitet og mål. Nytt døme frå afrikansk etnografi og drøft korleis desse temporale 

dimensjonane på ulike måtar oppstår i, og formar sosialt liv i Afrika - i fortid og 

samtid.  

 
4. Samtidas Afrika kan skildras som eit lappeteppe av “enklavar” og “ødemark”. Forklar 

desse omgrepa med referanse til afrikansk etnografi og konstrastér dei med andre, 

historiske politisk-økonomiske former og samfunn. 
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English: 
 

Answer two of the following four questions: 

 
1. 'Multiple modernities' - discuss, using examples from African ethnography, why this 

concept has improved our understanding of contemporary Africa, and why it more 

recently has been criticized by some anthropologists.  

 

2. Christianity provides physical and conceptual spaces in which people struggle with 

modernity, and in which internal struggles within modernity itself, are fought out. 

Explain, using examples from African ethnography, how Churches can be engaged in 

different ways in modern conflicts.  

 

3. Hope and nostalgia - ideas about future and past- are critical to one's sense of identity 

and purpose. Discuss, using examples from African ethnography, how these 

temporalities emerge in different ways in African sociality - past and present - and 

how they shape social life.  

 

4. Contemporary Africa can be described as a patchwork of 'enclaves' and 'wastelands'. 

Explain the concepts using examples from African ethnography, discuss how they are 

related to one another, and contrast them with other, past, arrangements of political 

economy and society. 
 

 

 


