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     Sosialantropologisk institutt  
 

 

 

SOSANT1200  

Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold 
 

Oppgaver til ordinær hjemmeeksamen 
 

Vår 2010 
 

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

 
Les Retningslinjer for hjemmeeksamen på http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1200/v10/ 

før du starter på hjemmeeksamenen.  
 

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

ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet;  

http://www.uio.no/studier/program/sosant/   

     
Sammen med besvarelsen skal du levere ett signert erklæringsskjema som du finner under ”Eksamen” 

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

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: onsdag 21. april kl. 14:00 på emnets semesterside.  
 
 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: tirsdag 27. april kl. 14:00 

Sted: auditorium 4, Eilert Sundts hus (SV-bygget) 
 

  Se også om tid og sted for eksamen på: 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1200/v10/eksamen.xml   

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker (+ eventuelle helligdager/offentlige 

fridager) etter innlevering av eksamensbesvarelse. 

 

Lykke til! 
 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1200/v10/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT1200/v10/eksamen.xml
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

1. Velg to eller tre av arbeidene på pensum og sammenlign hvordan forfatterne forstår 

forholdet mellom organiseringen av den politiske og økonomiske makten og former for 

sosial klassifikasjon. 

 

2. Diskuter hvordan en kan forstå forholdet mellom utøvelsen av former for makt og vold 

og skapelsen av kulturell mening. Bruk arbeider på pensum, inkludert minst to av 

monografiene.  

 

3. Om en ønsker å forstå opprettholdelsen og endringen av et gitt sosialt hierarki kan det 

være nyttig å undersøke trekk ved ekteskapspraksisene. Diskuter påstanden med 

utgangspunkt i pensumlitteraturen, inkludert minst to av monografiene. 

 

 

 

NYNORSK: 
 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene:  

 

1. Vel to eller tre av arbeida på pensum og samanlikn korleis forfattarane forstår forholdet 

mellom organiseringa av den politiske og økonomiske makta og former for sosial 

klassifikasjon. 

 

2. Diskuter korleis ein kan forstå forholdet mellom utøvinga av former for makt og vald og 

skapinga av kulturell meining. Bruk ulike tekstar på pensum, inkludert minst to av 

monografiane. 

 

3. Om ein ønskjer å forstå korleis eit gitt sosialt hierarki vert halde vedlike og endra kan 

det vere nyttig å undersøkje trekk ved ekteskapspraksisane. Diskuter påstanden med 

utgangspunkt i pensumlitteraturen, inkluderte minst to av monografiane. 
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ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 

 

1. Choose two or three works from the reading list and compare the ways in which the 

authors understand the relationship between the organization of political and economic 

power and forms of social classification.  

 

2. Discuss how one may understand the relationship between the exercise of forms of 

power and violence and the creation of cultural meaning. Use works from the reading 

list, including at least two of the monographs.  

 

3. Discuss the following claim: If one wishes to understand the maintenance and the 

transformation of a given social hierarchy it may be useful to examine aspects of the 

marriage practices. Use works from the reading list, including at least two of the 

monographs, as a point of departure for your discussion. 


