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Generelt gjelder følgende for bedømmelsen av alle besvarelsene: 

 

- Det er til sammen gitt seks 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 

fire spørsmål, hvorav alle skal besvares. Del B teller 2/3 av karakteren. Både del 

A og del B må bestås for å bestå eksamen. Med andre ord: Om en av de to delene 

står til F, skal eksamenskarakteren samlet være F. Om begge deler står til E eller 

bedre, gis besvarelsen en samlet karakter basert på vurderingen av de ulike delene 

(slik at del A teller 1/3 og del B 2/3). 

 

- 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. 

 

 

Langsvarsoppgaver: 

 

1 Ta utgangspunkt i minst tre av arbeidene på pensum og diskuter betydningen av arbeid 

med historie for det antropologiske studiet av politikk. 

 

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

relevans og kort presentere noen sider ved dem og bruke dem for å formulere et 

mer generelt ståsted, dvs. nå fram – gjennom diskusjonen i besvarelsen – til noen 

mer generelt formulerte holdepunkter for det antropologiske studiet av politisk 

liv. For å svare godt bør en i besvarelsen operere med en distinksjon (eller flere) 

mellom ulike måter å arbeide med historie på – for eksempel mellom det å ta i 

bruk historie som et redskap, eller historisere, på den ene siden, og det å studere 

historie i form av kollektive eller individuelle minner / aktørers egne beretninger 

om fortiden på den andre siden. Noen åpenbart relevante pensumtekster er de av 

Wolf, Mintz, Trouillot, Delaney, Rubin, og Lazar. En kan også bruke andre deler 

av pensumet, som Lewellen, Gledhill, Das, Schnitzler. 

 

 

2 Skisser noen sentrale trekk ved Sian Lazars argumentasjon og diskuter hennes 

teoretiske-analytiske posisjon. 

 

- Lazars bok The Social Life of Politics: Ethics, Kinship, and Union Activism in 

Argentina analyserer de mer personlige og slektskapsbasert sidene ved livet i to 

deler av den argentinske fagbevegelsen – i to nasjonalt utbredte organisasjoner 

for, og av, offentlig ansatte. De to organisasjonene representerer ulike politiske 

orienteringer og relasjoner til de til enhver styrende (eller regjeringen) – den ene 

(UPCN) er peronistisk, den andre (ATE) mer venstreorientert. Lazar utforsker 

gjennom boken hvordan aktivister og medlemmer i de to bevegelsene blir de 



politiske aktivistene (eller militantes) som de er, og hvordan de over tid skaper og 

gjenskaper de politiske fellesskapene, og den kollektive politiske kraften, som de 

utgjør. En god besvarelse trenger å gjøre (minst) to ting. Den trenger: (1) å 

skissere kort noen trekk ved Lazars studieobjekt og ved hennes svar på spørsmålet 

om hvordan den aktuelle aktivismen og de aktuelle organisasjonene kan forstås 

som et resultat av dels den argentinske historien og dels en lang rekke 

hverdagslige og rituelle praksiser og former; og (2) å drøfte kort hvordan Lazar 

mer generelt argumenterer for et bestemt antropologisk studium av politisk 

aktivisme og politisk liv – et studium som legger avgjørende vekt på å utforske 

forbindelsene mellom former for slektskap, former for etisk tenkning, og politisk 

handling. 

 

 

Kortsvarsoppgaver: 

 

1. Hvordan definerer Max Weber «makt»? Hva forstår Weber med «legitim» makt? 

Gi et kort eksempel fra pensum som viser en form for legitimering av makt. 

 

- En god besvarelse gir tilfredsstillende svar på alle tre delene som oppgaven 

rommer. De første to delene besvares gjennom å gjengi Webers avgrensning av 

makt og gjennom å forklare Webers interesse for legitimitetsbegrepet og hans 

ideer om den legitime makten som et spesialtilfelle av (eller en underkategori av 

det videre begrepet) makt. De mest relevante pensumsidene her er utdraget fra 

Weber selv. I skisseringen av et eksempel på en legitimeringsprosess står 

kandidaten fritt – eksemplet kan hentes fra flere ulike arbeider på pensumet 

(Delaney, Lazar, Kirsch, Krohn-Hansen, osv.). 

 

2. Hva legger Stuart Kirsch i uttrykket «corporate science»? Redegjør kort og 

illustrer med eksempler hentet fra Kirschs bok. 

 

- Et godt svar redegjør for en del av Kirschs argumentasjon i bokens kapittel 4 (kalt 

«Corporate Science») og i andre av bokens kapitler om hvordan store 

transnasjonale selskaper typisk søker å bruke vitenskap og kunnskap på 

strategiske og taktiske måter – politisk – for å nå bestemte økonomiske mål. Et 

pluss gis om svaret viser hvordan ulike industrier (tobakksindustrien, den 

farmasøytiske industrien, gruveindustrien) historisk har lært av hverandre, og 

fortsetter å lære av hverandre. Videre bruker et godt svar illustrerende empirisk 

materiale hentet fra Kirschs bok (og eventuelt fra andre steder). Et godt svar kan 

videre relatere Kirschs diskusjon til mer generell tenkning om forholdet mellom 

makt og kunnskap, makt og symbolske former (som Foucaults, eller Bourdieus) – 

men dette siste anses som krevende, og kan ikke ansees som nødvendig å gjøre 

for at svaret skal bedømmes som meget godt. Det mest relevante pensumarbeidet 

er Kirschs bok, spesielt hans kapittel 4 – i tillegg kan trekkes veksler på Lewellen 

(især hans kapittel 10 om Foucaults og Bourdieus ideer). 

 



3 Forklar hva slags etnografisk studium James Ferguson og Akhil Gupta 

argumenterer for. 

 

- Ferguson og Gupta skisserer en tenkning om den moderne staten, og et program 

for hvordan etnografer kan, og bør, studere den. Et godt svar redegjør for de mest 

sentrale sidene ved tenkningen og programmet deres. I dette ligger særlig to krav: 

(1) Svaret bør forklare hvordan Ferguson og Gupta svarer på spørsmålet 

«Gjennom hvilke prosesser kommer folk (borgere) til å erfare og forestille seg 

staten som en enhet med bestemte romlige kjennetrekk («spatial characteristics»)? 

Og (2) svaret bør kort forklare hva Ferguson og Gupta legger i «transnational 

governmentality», og hvorfor de trenger dette begrepet. Et godt svar kan videre 

bruke illustrerende eksempler (hentet fra teksten til Ferguson og Gupta eller andre 

steder) og/eller knytte ideene og perspektivet til Ferguson og Gupta til andre 

forfattere på pensum (for eksempel Foucault, Trouillot). 

 

4 Redegjør for Antina von Schnitzlers generelle perspektiv på det antropologiske 

studiet av politikk. 

 

- For å svare godt på denne oppgaven er det ikke tilstrekkelig å bare skissere de 

empiriske prosessene som Schnitzler behandler (i henholdsvis det victorianske 

Storbritannia og dagens Sør-Afrika). Et godt svar trenger å skissere noen trekk 

ved Schnitzlers mer generelle posisjon: Hva hevder hun mer generelt om 

forbindelsene mellom etikk, politikk, og former for teknologi og infrastruktur 

(eller materialitet)? Hva hevder hun mer generelt om studiet av politisk liv? 

Posisjonen hennes er særlig tydelig formulert på sidene 671-673, 682, og 687. En 

god besvarelse kan videre relatere sider ved Schnitzlers tenkning og posisjon til 

andre tilnærminger til studiet av maktstrukturer og politikk som er representert på 

pensumet (en Wolf, en Foucault, Lewellen, Gledhill, Ferguson og Gupta, etc.).  

    


