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BOKMÅL:
Svar på én av følgende tre oppgaver:
1) Antropologer har vært opptatt av å studere makt og politikk i statløse samfunn. I
pensumlitteraturen er det flere forfattere som snarere tar utgangspunkt i staten i
studie av makt og autoritet. Bruk eksempler fra minst to av bøkene på pensum for
å diskutere den antropologiske innsikt denne type studier gir.
2) Begrepet ”kropp” kan være fruktbart som analytisk utgangspunkt i studier av
makt og autoritetsstrukturer, historie og ulike former for sosial differensiering.
Diskuter dette med utgangspunkt i minst to bøker fra pensum.
3) Perspektiver på historie, symboler og verdensbilder er viktige i studiet av makt og
autoritet. Diskuter og illustrer påstanden med empiriske eksempler. Bruk minst to
av bøkene på pensum.

Side 1 av 2

NYNORSK
Svar på ei av følgjande tre oppgåver:
1) Antropologar har vore opptekne av å studera makt og politikk i statslause
samfunn. I pensumlitteraturen er det fleire forfattarar som snarare tek utgangpunkt
i staten i studiet av makt og autoritet. Bruk døme frå minst to av bøkene på
pensum for å diskutera den antropologiske innsikta denne type studiar gir.
2) Omgrepet ”kropp” kan vera nyttig som analytisk utgangspunkt i studiar av makt
og autoritetsstrukturar, historie og ulike former for sosial differensiering. Diskuter
dette med utgangspunkt i minst to bøker frå pensum.
3) Perspektiv på historie, symbol og verdsbilete er viktige i studiet av makt og
autoritet. Diskuter og illustrer påstanden med empiriske døme. Bruk minst to av
bøkene på pensum.

ENGLISH:
Answer one of the following three questions:
1) Anthropologists have been concerned with studying power and politics in
stateless societies. In contrast to this approach, several authors on the reading list
take the state as their point of departure when studying power and authority. Use
examples from at least two of the books on the reading list to discuss the
anthropological insight these types of studies provide.
2) The concept of “body” can provide a useful point of departure in studies of
power and structures of authority, history and varied forms of social
differentiation. Discuss this claim using at least two books from the reading list.
3) Perspectives that take into consideration history, symbols and world-views are
important in studies of power and authority. Discuss and illustrate this claim
using empirical examples. Use at least two books from the reading list.
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