
 

 

SOSANT1200 – Politisk antropologi  

Ordinær skoleeksamen 12. mai 2017 

---------------------------------------------------------------- 

 

Informasjon/Information 

 
Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. 
Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.   

Lykke til! 
 
 
Det er ikkje tillate å bruke hjelpemiddel på eksamen. 
Sensuren vert offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen. 

Lukke til! 
 
 
No special exam resources are allowed. 
The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks after the 

examination. 

Best of luck! 

 

 

 

 

 



BOKMÅL 

 

Det gis til sammen syv spørsmål fordelt på to deler. Del A består av to spørsmål, hvorav 

ett skal besvares. Del A teller 1/3 av karakteren. Del B består av fem spørsmål, hvorav 

alle skal besvares. Del B teller 2/3 av karakteren. Både del A og del B må bestås for å 

bestå eksamen. 

 

 

Del A - Langsvar 

Besvar ett av de to følgende spørsmålene: 

1. Skisser noen trekk ved Steven Gregorys argumentasjon og forklar hans teoretiske-

analytiske posisjon. Diskuter også kort overlappinger og/eller forskjeller mellom 

Gregorys tilnærming og tilnærmingen i minst to andre tekster på pensum. 

 

2. Diskuter i lys av minst tre av pensumtekstene hvordan antropologer fruktbart kan 

studere statsbyggingsprosesser.   

 

 

Del B - Kortsvar 

Svar på alle de fem følgende spørsmålene: 

1. Hva kjennetegnet de struktur-funksjonalistiske studiene av politikk? 

2. Hva hevder Eric Wolf om maktbegrepet og maktanalysen? 

3. På hvilke måter kan en si at Stuart Kirschs bok er en studie i maktforhold og politisk liv? 

4. Hva hevder Andrew Canessa om bruken av kategorien «indigenous» i sin artikkel om 

dagens Bolivia? 

5. Hva menes med begrepet «legitimitet»? Gi et kort eksempel fra pensum som viser 

hvordan forfatteren diskuterer en form for legitimering eller legitimeringsprosess. 

 

 

 



NYNORSK 

 

Det er til saman sju spørsmål fordelte på to delar. Del A består av to spørsmål. Av dei 

skal du svare på eitt. Del A tel 1/3 av karakteren. Del B består av fem spørsmål. Du skal 

svare på alle. Del B tel 2/3 av karakteren. Du må bestå både del A og del B for å bestå 

eksamen. 

 

 

Del A - Langsvar 

Svar på eitt av dei følgjande to spørsmåla: 

1. Skisser nokre trekk ved Steven Gregory sin argumentasjon og forklar hans 

teoretiske-analytiske posisjon. Diskuter også kort overlappingar og/eller forskjellar 

mellom Gregory si tilnærming og tilnærminga i minst to andre tekstar på pensum. 

 

2. Diskuter i lys av minst tre av pensumtekstane korleis antropologar fruktbart kan 

studere statsbyggingsprosessar.   

 

 

Del B - Kortsvar 

Svar på alle dei følgjande fem spørsmåla: 

1. Kva kjenneteikna dei struktur-funksjonalistiske studia av politikk? 

2. Kva hevdar Eric Wolf om maktomgrepet og maktanalysen? 

3. På kva måtar kan ein seie at Stuart Kirsch si bok er ein studie i maktforhold og 

politisk liv? 

4. Kva hevdar Andrew Canessa om bruken av kategorien «indigenous» i artikkelen sin 

om Bolivia i dag? 

5. Kva legg ein i omgrepet «legitimitet»? Gje eit kort døme frå pensum som viser 

korleis forfattaren diskuterer ei form for legitimering eller legitimeringsprosess. 

 

 

 



ENGLISH 

The exam consists of all together seven questions divided into two parts. Part A 

consists of two questions. You must answer one of them. Part A counts for 1/3 of the 

grade. Part B consists of five questions. You must answer all five. Part B counts for 2/3 

of the grade. You need to pass both part A and part B in order to pass the exam. 

 

 

Part A – Long answer 
 

Please answer one of the two following questions: 

1. Outline some features of Steven Gregory’s argument, and explain his theoretical-

analytical position. Discuss also briefly overlaps and/or differences between Gregory’s 

approach and that of at least two other texts on the reading list. 

2. Discuss, in the light of at least three of the texts on the reading list, how anthropologists 

can usefully study processes of state building. 

 

 

Part B – Short answers 
 

Please answer all of the five following questions: 

1. What characterized structural functionalist studies of politics? 

2. What does Eric Wolf maintain about the concept of power and the analysis of power? 

3. In what ways can one claim that Stuart Kirsch’s book is a study in relationships of power 

and political life? 

4. What does Andrew Canessa maintain about the use of the category “indigenous” in his 

article on today’s Bolivia? 

5. What is meant by the concept “legitimacy”? Provide a brief example from the reading 

list that shows how the author discusses a form of legitimation or process of 

legitimation. 

 


