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Eksamensoppgaver til hjemmeoppgave 

 

SOSANT2220 Makt og autoritet 
 

Ordinær eksamen – Høst 2004 
 

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

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser (hjemmeoppgave) på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h04/SOSANT2XXX.doc 

før du starter på hjemmeoppgaven. 

 

Innlevering: onsdag 1. desember kl. 12:00, Aud. 2, Eilert Sundts hus 

(SV-bygget), Blindern 

 

 

Lykke til! 
 

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

 

 

BOKMÅL: 
 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter hvordan en kan forstå forholdet mellom makt- og autoritetsstrukturer 

og kjønn. Bruk minst to av bøkene på pensum. 

 

2. Hvordan bør en forstå forholdet mellom maktforhold og kulturelle former og 

praksiser? Diskuter spørsmålet og bruk minst to av bøkene på pensum. 

 

 

3. Om en ønsker å forstå makten og dens legitimeringer, må en arbeide med 

historie. Diskuter påstanden og bruk minst to av bøkene på pensum. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h04/SOSANT2XXX.doc
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NYNORSK: 
 

Svar på ei av følgjande tre oppgåver: 

 

 

1. Diskuter korleis ein kan forstå forholdet mellom makt- og 

autoritetsstrukturar og kjønn. Bruk minst to av bøkene på pensum. 

 

2. Korleis bør ein forstå forholdet mellom maktforhold og kulturelle 

former og praksisar? Diskuter spørsmålet og bruk minst to av bøkene 

på pensum. 

 

3. Om ein ønskjer å forstå makta og maktas legitimeringar, må ein 

arbeide med historie. Diskuter påstanden og bruk minst to av bøkene 

på pensum. 

 

 

ENGLISH: 

 
Answer one of the following three questions: 

 

1. Discuss how one may understand the relationship between structures of 

power and authority and gender. Use at least two of the books on the 

reading list. 

 

2. Discuss the following question: How should one understand the 

relationship between power relationships and cultural forms and practices? 

Use at least two of the books on the reading list. 

 

3. Discuss the following claim: If one wants to understand power and its 

legitimations, one must examine history. Use at least two of the books on 

the reading list. 

 


