
 

 

SOSANT1200 – Politisk antropologi  

Ordinær skoleeksamen 19. juni 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 de to tekstene av Carol Delaney og Veena Das, og diskuter 

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

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

fruktbart kan analysere politisk aktivisme.   

 

 

Del B – Kortsvar 

Svar på alle de fire følgende spørsmålene:  

1. Gjør rede for hovedtrekkene ved perspektivet til Eric Wolf. 

2. Skisser noen sentrale trekk ved Stuart Kirschs argumentasjon. 

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

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

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

(memories) i moderne stater.  

 

 

 

 

 



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 dei to tekstane av Carol Delaney og Veena Das, og diskuter 

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

2. Ta utgangspunkt i minst tre av arbeida på pensum og diskuter korleis antropologen 

fruktbart kan analysere politisk aktivisme. 

  

 

 

Del B – Kortsvar 

Svar på alle dei følgjande fire spørsmåla:  

1. Gjer greie for hovudtrekka ved perspektivet til Eric Wolf. 

2. Skisser nokre sentrale trekk ved Stuart Kirschs argumentasjon. 

3. Skisser kort nokre sentrale trekk ved den moderne politiske antropologien sin framvekst 

og historie i dei tre tiåra frå ca. 1940 til 1970. 

4. Forklar kva Jonah Rubin hevdar om studiet av kollektive og individuelle minne 

(memories) i moderne statar. 

 

 

 

 

 



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 the two texts by Carol Delaney and Veena Das, and 

discuss the relevance of examination of gender and kinship for the study of politics. 

2. Take as your point of departure at least three of the works on the reading list and 

discuss how the anthropologist can usefully analyze political activism. 

 

 

Part B – Short answers 
 

Please answer all of the four following questions: 

1. Give an account of the main features of Eric Wolf’s perspective. 

2. Outline a few central features of Stuart Kirsch’s argument. 

3. Briefly outline some central features of modern political anthropology’s emergence and 

history in the three decades from approximately 1940 to 1970. 

4. Explain what Jonah Rubin maintains about the study of collective and individual 

memories in modern states. 

  


