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 Sosialantropologisk institutt  
 
 

SOSANT1200  

Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold 
 

Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen 
 

Vår 2008 
 

 

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1200/v08 / før du 

starter på hjemmeeksamenen. 
 

Besvarelsen skal også være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver som du finner 

under Eksamen på http://www.uio.no/studier/program/sosant/ . 
 

Sammen med besvarelse skal du levere et signert erklæringsskjema som du finner på 

www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.rtf og www.sai.uio.no/studier/skjema/erklaering.pdf 
 

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen bedømmes til fusk, jfr. 

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen, Reglementshåndboken, 3.3.2.: 

www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml  

 

Utlevering av eksamensoppgaver: tirsdag 22. april 2008 i undervisningen. 
 

Innlevering av besvarelser: mandag 28. april 2008 kl. 15.00 i auditorium 2, Eilert Sundts 

hus. 
 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb tre uker etter innlevering av eksamensbesvarelsen. 
 

Lykke til! 
************************************************************************************************ 

 
 

BOKMÅL: 
 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter hvordan en kan forstå legitimeringsprosesser. Bruk minst tre av bidragene på pensum, 

inkludert minst to av monografiene. 

2. Diskuter hvordan en fruktbart kan forstå etnisitet. Bruk arbeidene til Barth, Comaroff og Comaroff og 

Green i diskusjonen din. 

3. Diskuter hvordan en kan forstå forholdet mellom makt- og autoritetsstrukturer og kjønn. Bruk minst 

fem av bidragene på pensum, inkludert minst to av monografiene. 
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NYNORSK: 
 
 

Svar på ei av følgjande tre oppgåver: 

 

1. Drøft korleis ein kan forstå legitimeringsprosessar. Bruk minst tre av bidraga på pensum, inkludert 

minst to av monografiane. 

2. Drøft korleis ein fruktbart kan forstå etnisitet. Bruk arbeida til Barth, Comaroff og Comaroff og Green 

i drøftinga di.  

3. Drøft korleis ein kan forstå forholdet mellom makt- og autoritetsstrukturar og kjønn. Bruk minst fem 

av bidraga på pensum, inkludert minst to av monografiane. 

 

 

ENGLISH: 
 
 

Answer one of the following three questions: 

 

 

1. Discuss how one may understand processes of legitimation. Use at least three works from the reading 

list, including at least two of the monographs. 

2. Discuss how one may fruitfully understand ethnicity. Use the works by Barth, Comaroff and 

Comaroff, and Green in your discussion. 

3. Discuss how one may understand the relationship between structures of power and authority and 

gender. Use at least five works from the reading list, including at least two of the monographs. 

 

 

 

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


