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     Sosialantropologisk institutt  
 

 

 

Eksamensoppgaver til  

 
SOSANT2000:  

Generell antropologi: grunnlagsproblemer og 

kjernespørsmål 

 

 
Ordinær eksamen  

Høsten 2007 

 
Skoleeksamen 23. november kl. 9-15, Sal A, Eilert Sundts hus 

 

 
Både original og kopier (gjennomslagsark) av besvarelsen skal leveres. Skriv tydelig. Skriv 

hardt med spiss penn for godt gjennomslag på kopien. Husk at dersom du får behov for å rette 

opp svaret, må du også rette opp på gjennomslagsarkene. Kopiene blir uleselige om du legger 

flere ark oppå hverandre når du skriver, retter opp o.l. Kladdeark skal ikke leveres unntatt i 

helt spesielle tilfeller. 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest 14. desember 2007. 
 
 

 

 
 

Det skal svares på to spørsmål – ett fra del I og ett fra del II. Du må bestå begge 

spørsmålene for å bestå eksamen.  
 

 

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen! 

 

 

 

Lykke til! 

 
*********************************** 
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Del 1: 

Velg mellom spørsmål 1 eller spørsmål 2. 

Bokmål: 

1. Kapferer sier at ritualer oppmuntrer til refleksivitet. Skisser argumentet hans om ritualer og 

refleksivitet. I artikkelen argumenterer Kapferer mot tidligere oppfatninger av ritualer i 

antropologisk litteratur. Med referanse til pensum – hvem argumenterer han mot og hva 

kritiserer han? 

 

2. Flere forfattere på pensum beskriver ulike oversettelsesproblemer i antropologiske 

forskningsprosesser. Redegjør for noen av disse forfatternes argumentasjon. 

Nynorsk: 

1. Kapferer seier at ritual oppmuntrar til refleksivitet. Skisser argumentet hans om ritual og 

refleksivitet. I artikkelen argumenterer Kapferer mot tidlegare oppfatningar av ritual i 

antropologisk litteratur. Med referanse til pensum - kven argumenterer han mot og kva 

kritiserer han? 

 

2. Fleire forfattarar på pensum framstiller ulike omsetjingsproblem i antropologiske 

forskingsprosessar. Klargjer for nokre av desse forfattarane sin argumentasjon. 

English: 

1. Kapferer claims that rituals encourage reflexivity. Outline his argument about rituals and 

reflexivity. In this article, Kapferer argues against prior understandings of rituals in 

anthropological literature. With reference to the syllabus, whom does he argue against and 

what does he criticize? 

 

2. Several authors on the syllabus describe problems of translation in anthropological research 

processes. Outline some of these authors’ arguments. 
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Del 2: 

Velg mellom spørsmål 3 eller spørsmål 4. 

Bokmål: 

3. Flere forfattere på pensum behandler forholdet mellom makten og dens legitimeringer. 

Velg minst tre forfattere og redegjør for hvordan de forstår forholdet mellom former for makt 

og former for legitimitet. 

 

4. Flere arbeider på pensum anlegger et perspektiv på etnisitet og/eller nasjonalisme. Velg tre 

arbeider og redegjør for hva forfatterne hevder. 

Nynorsk: 

3. Fleire forfattarar på pensum behandlar forholdet mellom makta og legitimeringar av makta. 

Vel minst tre forfattarar og framstill for korleis dei forstår forholdet mellom former for makt 

og former for legitimitet. 

 

4. Fleire arbeider på pensum legg eit perspektiv på etnisitet og/eller nasjonalisme. Vel tre 

arbeid og framstill for kva forfattarane hevdar. 

English: 

3. Several authors on the syllabus deal with the relationship between power and legitimacy. 

Choose at least three writers and outline how these writers understand the relationship 

between forms of power and forms of legitimacy. 

 

4. Several articles on the syllabus contain perspectives on ethnicity and/or nationalism. 

Choose three articles and outline what the authors maintain. 

 

*********************************************************************** 


