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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 de to tekstene av Carol Delaney og Veena Das, og diskuter 

relevansen av arbeid med kjønn og slektskap for studiet av politikk. 

 

- En god besvarelse presenterer kort noen komponenter i argumentasjonene til 

Delaney og Das (om konstruksjonen av en nasjon eller nasjonal identitet og 

byggingen av en stat) og bruker disse perspektivene eller ideene til å utvikle og 

formulere et mer generelt ståsted, dvs. nå fram – gjennom diskusjonen i 

besvarelsen – til noen generelt formulerte synspunkter på relevansen av arbeid 

med kjønn og slektskap for analysen av politisk liv. Et godt svar kan i høy grad 

konsentrere seg om en diskusjon av ideene til Delaney og Das – men det kan også 

velge å bruke mindre plass på disse to samtidig som det bruker andre 

pensumarbeider av relevans (som Lazar, Krohn-Hansen, Lewellen, Foucault). 

  

2 Ta utgangspunkt i minst tre av arbeidene på pensum og diskuter hvordan antropologen 

fruktbart kan analysere politisk aktivisme. 

 

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

relevans og kort presentere noen utvalgte trekk ved argumentasjonen i dem for å 

søke å formulere et mer generelt ståsted, dvs. nå fram til en viss konklusjon med 

hensyn til det generelle spørsmålet om hvordan antropologen best kan analysere 

politisk aktivisme eller kollektiv politisk handling. Begge monografiene på 

pensumet (boken til Kirsch og boken til Lazar) handler i stor grad om (hvordan 

studere) former for sosiale bevegelser og politisk aktivisme. I tillegg analyserer 

Rubin og Hetherington former for politisk aktivisme. En god besvarelse 

diskuterer ett eller flere av disse mest relevante arbeidene. Oppgaven er imidlertid 

åpen og kan besvares på svært ulike vis – det avgjørende er at besvarelsen 



diskuterer og argumenterer tilfredsstillende, og når fram til en viss avsluttende 

generell avklaring eller konklusjon av relevans. Andre pensumtekster (enn de fire 

nevnte) som kan brukes i en besvarelse her er de av Canessa, Schnitzler, Wolf, 

Lewellen [som f.eks. diskuterer James Scotts ideer om motstand] – igjen, 

kandidaten her kan besvare godt på ulike vis og basert på ulike deler av pensumet. 

 

Kortsvarsoppgaver: 

 

1 Gjør rede for hovedtrekkene ved perspektivet til Eric Wolf. 

 

- Et godt svar på denne oppgaven nøyer seg ikke med bare en opplisting av Wolfs 

beskrivelser av fire former for makt, eller måter å interessere seg for makten på. 

En god besvarelse trenger i tillegg å få tilstrekkelig fram noen trekk ved Wolfs 

eget ståsted – noen trekk ved hans argumentasjon om hvorfor antropologer særlig 

trenger en interesse for det han omtaler som den strukturelle makten, og om hva 

en slik interesse for Wolf består i. Det relevante pensumarbeidet er Wolfs essay. 

Videre kan trekkes veksler på Lewellen, Mintz, Gledhill – men dette siste kan 

ikke anses som nødvendig for å ha levert en meget god besvarelse. 

 

2 Skisser noen sentrale trekk ved Stuart Kirschs argumentasjon. 

 

- Stuart Kirschs monografi Mining Capitalism: The Relationship between 

Corporations and Their Critics rommer en antropologisk studie i en form for 

ressurs- og miljøpolitikk. Boken bygger på etnografisk materiale fra en del av 

Papua Ny-Guinea hvor Kirsch har utført feltforsking siden 1980-tallet. Svære 

transnasjonale selskaper, som gruveselskaper, oljeselskaper, etc., hevder Kirsch, 

er blant vår tids mektigste aktører, men de er også ansvarlige for et bredt spekter 

av skadelige sosiale og miljømessige effekter. Kirsch analyserer strategier som 

selskapene anvender i deres politiske-økonomiske forhandlinger med kritikere og 

motstandere (fra berørte lokalsamfunn og urbefolkninger, til politiske bevegelser 

og private organisasjoner, til stater og overnasjonale organer). Boken analyserer 

konfliktene knyttet til en kobber- og gullgruve, Ok Tedi-gruven, og forteller en 

historie om kapitalistisk endring gjennom gruvedrift, politisk strid, og enorm 

miljøødeleggelse. Dette er en kortsvarsoppgave! For å svare godt er det derfor 

ikke nødvendig å være uttømmende! Nei, det er tilstrekkelig om besvarelsen kort 

skisserer enkelte, utvalgte trekk ved Kirschs interesser og argumentasjon. Kirsch 

utvikler og/eller bruker begreper som «(new) social movements», «colliding 

ecologies», «the politics of space», «corporate science», «the politics of time», og 

«a new politics of time» for å gjennomføre analysen og fremme argumentasjonen 

sin. Han er opptatt av å utvikle et komparativt orientert perspektiv. En god 

besvarelse bør referere til Kirschs bruk av ett eller to av disse begrepene. 

 

3 Skisser kort noen sentrale trekk ved den moderne politiske antropologiens framvekst og 

historie i de tre tiårene fra ca. 1940 til 1970. 

 



- En god besvarelse redegjør her kort for: (a) skapelsen og framveksten av en 

politisk antropologi gjennom utviklingen av de strukturfunksjonalistiske 

tilnærmingene til studiet av politikk i de to tiårene fra ca. 1940 til 1960 – og (b) 

endringene som fant sted i den politiske antropologien på 1950- og 1960-tallet 

gjennom utviklingen av nye aktør- og prosess-orienteringer. Det teller opp om 

publiseringen av African Political Systems nevnes, og om enkelte sentrale 

forfattere identifiseres (som for eksempel Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, 

Fortes, Leach, Barth, Abner Cohen). De mest relevante arbeidene på pensumet er 

Lewellen (kapitlene 1 og 5-6) samt Gledhill. 

 

4 Forklar hva Jonah Rubin hevder om studiet av kollektive og individuelle minner 

(memories) i moderne stater. 

 

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

empiriske prosessene som Rubin behandler fra dagens Spania, hans argumenter 

om at Francostaten på mange konkrete vis kan sies å leve videre og utøve former 

for politisk makt i dagens demokratiske spanske samfunn, selv om regimet ble 

borte for flere tiår siden – og hans argumenter om «the historical memory 

movement» (den spanske minnebevegelsen) og dens politiske arbeid med 

historien om diktaturet. Nei, et godt svar trenger å skissere enkelte trekk ved 

Rubins mer generelle argumentasjon om det antropologiske studiet av kollektive 

og individuelle minner og deres politiske betydning, dvs. noen trekk ved det han 

begrepsfester som «an infrastructural approach to memory politics». Sentralt i 

dette står Rubins insistering på at studiet av minnepolitikk ikke må løsrives fra 

studiet av materielle objekter og statens fysiske og institusjonelle strukturer. 

Posisjonen hans er særlig tydelig formulert på sidene 215-216, 219, og 223-224. 


