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Generelt gjelder følgende for bedømmelsen av alle besvarelsene: 

 

- Det er gitt to spørsmål og kandidaten velger ett av disse. Besvarelsene gis karakter 

basert på skalaen A-F. 

 

- Det anvendes et sett generelle kriterier i vurderingen av alle besvarelsene. Disse 

kan beskrives på følgende vis: For å svare godt, må kandidaten bruke pensum, 

skrive presist, nytte relevanskriterier (eller «holde seg til saken») og vise evne til å 

drøfte og argumentere. I tillegg honoreres faglig selvstendighet. 

 

 

De to oppgavene: 

 

Oppgave 1. Diskuter betydningen av arbeid med slektskap og kjønn for det 

antropologiske studiet av politisk liv. Bruk minst seks av arbeidene på pensum i 

utformingen av besvarelsen. 

 

- For a svare godt er det nødvendig å velge ut minst seks pensumarbeider av 

relevans og bruke aspekter ved dem for å formulere et mer generelt ståsted, dvs. 

nå fram – gjennom diskusjonen i besvarelsen – til noen mer generelt formulerte 

holdepunkter for antropologiske undersøkelser av politisk liv. For å svare godt bør 

en i besvarelsen operere med en distinksjon (eller flere) mellom ulike måter å 

arbeide med slektskap og kjønn på. Videre er et godt svar et som klart forholder 

seg til spørsmålet om relevans for politisk analyse: det er konsekvent opptatt av å 

spørre om, og diskutere, relevansen av arbeid med slektskap og kjønn for 

undersøkelsen av makten og dens ansikter, av politiske prosesser, av 

identitetspolitikk, av stats- og nasjonsbygging. Svaret kan godt velge å stort sett 

spørre om relevans for bare én del av den politiske antropologien (for eksempel 

bare undersøkelsen av statsbygging) – men det er nødvendig å diskutere relevans 

eller betydning for en form for politisk antropologi. Noen relevante 

pensumarbeider er de av Delaney, Das, Gledhill, Krohn-Hansen, Lazar, Lewellen, 

og Rubin. En kan også bruke andre deler av pensumet, som for eksempel Foucault 

eller Kirsch. Oppgaven er gitt slik at kandidaten står fritt og har en rekke ulike 

muligheter med hensyn til både utvelgelsen av pensumarbeider og utformingen av 

essayet. 

 

Oppgave 2. Diskuter hvordan antropologer fruktbart kan begrepsfeste og studere 

maktforhold. Bruk minst seks av arbeidene på pensum i utformingen av besvarelsen. 

 

- For å svare godt er det nødvendig å velge ut minst seks pensumarbeider av 

relevans og bruke dem til å formulere et mer generelt ståsted, dvs. nå fram – 

gjennom diskusjonen i besvarelsen – til noen mer generelt formulerte ideer eller 

antagelser om begrepsfestingen og studiet av maktforhold. For å svare godt er det 

ikke tilstrekkelig å bare skissere empiriske prosesser som de utvalgte 



pensumarbeidene behandler eller formidler. Et godt svar trenger å utvikle et mer 

teoretisk orientert resonnement om antropologers maktanalyser / studier av 

maktforhold: Hvordan begrepsfester og forstår en best «makt» eller 

«maktforhold»? Hvordan studerer en fruktbart maktforhold? Mange ulike 

pensumarbeider kan her brukes. Noen eksempler kan være: Weber, Wolf, Mintz, 

Lewellen, Foucault, Trouillot, Lazar, Kirsch, Das, og Delaney. I valget av / 

bruken av pensumarbeidene står kandidaten svært fritt. Det avgjørende er hva 

bruken genererer i form av et godt organisert, interessant, og velskrevet essay om 

begrepsfestingen og studiet av maktforhold. 


