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     Sosialantropologisk institutt  
 

 

 

SOSANT1200  

Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold 
 

Oppgaver til utsatt 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: tirsdag 8. juni kl. 12:00  

på emnets semesterside og/eller i Fronter.  
 

 

Innlevering av eksamensbesvarelse:  
 

Tid: mandag 14 juni kl. 12:00 

Sted: kontor 646 (Kirsten I. Greiner), 6. etg. Eilert Sundts hus (SV-bygget), alternativt i 

ekspedisjonen 6. etg. Eilert Sundts hus 
 

 

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
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BOKMÅL: 
 

 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Hvilken relevans har undersøkelser av symbolske former og prosesser for 

antropologiske studier av sosiale hierarkier? Diskuter spørsmålet med utgangspunkt i 

arbeider på pensum. 

 

2. Antropologiske studier av maktforhold bør omfatte undersøkelser av økonomiske 

prosesser. Diskuter påstanden med utgangspunkt i arbeider på pensum.  

 

3. Hvilken relevans har undersøkelser av slektskap for antropologiske studier av makten 

og dens legitimeringer? Diskuter spørsmålet med utgangspunkt i arbeider på pensum. 

 

 

 

 

ENGLISH: 
 

 

Answer one of the following three questions: 

 

 

1. Discuss the following question: What relevance do examinations of symbolic forms and 

processes have for anthropological studies of social hierarchies? Use works from the 

reading list as a point of departure for your discussion.  

 

2. Discuss the following claim: Anthropological studies of power relationships should 

include examinations of economic processes. Use works from the reading list as a point 

of departure for your discussion.  

 

3. Discuss the following question: What relevance do examinations of kinship have for 

anthropological studies of power and its legitimations? Use works from the reading list 

as a point of departure for your discussion. 


