
 

 

SOSANT1200 – Politisk antropologi  

Ordinær skoleeksamen 22. mai 2019 

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

 

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 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. 

 

 

Del A – Langsvar 

Besvar ett av de to følgende spørsmålene: 

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

med historie for det antropologiske studiet av politikk. 

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

teoretiske-analytiske posisjon.   

 

 

Del B – Kortsvar 

Svar på alle de fire følgende spørsmålene:  

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. 

2. Hva legger Stuart Kirsch i uttrykket “corporate science”? Redegjør kort og illustrer med 

eksempler hentet fra Kirschs bok. 

3. Forklar hva slags etnografisk studium James Ferguson og Akhil Gupta argumenterer 

for. 

4. Redegjør for Antina von Schnitzlers generelle perspektiv på det antropologiske studiet 

av politikk.  

 

 

 

 



NYNORSK 

 

Det er til saman seks 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 fire 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. Ta utgangspunkt i minst tre av arbeida på pensum og diskuter verdien av arbeid med 

historie for det antropologiske studiet av politikk. 

2. Skisser nokre sentrale trekk ved Sian Lazars argumentasjon og diskuter den teoretiske-

analytiske posisjonen hennar. 

  

 

 

Del B – Kortsvar 

Svar på alle dei følgjande fire spørsmåla:  

1. Korleis definerer Max Weber “makt”? Kva forstår Weber med “legitim” makt? Gi eit kort 

eksempel frå pensum som viser ei form for legitimering av makt. 

2. Kva legg Stuart Kirsch i uttrykket “corporate science”? Gi ei kort utgreiing og illustrer 

med eksempel henta frå Kirschs bok. 

3. Forklar kva slags etnografisk studium James Ferguson og Akhil Gupta argumenterer 

for. 

4. Gjer greie for Antina von Schnitzlers generelle perspektiv på det antropologiske studiet 

av politikk. 

 

 

 



 

 

ENGLISH 

The exam consists of all together six 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 four questions. You must answer all four. 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. Take as your point of departure at least three of the works on the reading list and 

discuss the significance of examination of history for the anthropological study of 

politics. 

2. Outline some central features of Sian Lazar’s argument, and discuss her theoretical-

analytical position. 

 

 

Part B – Short answers 
 

Please answer all of the four following questions: 

1. How does Max Weber define “power”? What does Weber mean by “legitimate” power? 

Provide a brief example from the reading list that shows a form of legitimation of power. 

2. What does Stuart Kirsch refer to with the expression “corporate science”? Give a brief 

account and illustrate with examples drawn from Kirsch’s book. 

3. Explain what kind of ethnographic study James Ferguson and Akhil Gupta argue in 

favour of. 

4. Give an account of Antina von Schnitzler’s general perspective on the anthropological 

study of politics. 

  


