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     Sosialantropologisk institutt 
 

 

Eksamensoppgaver til hjemmeoppgave 
 

SOSANT2220 Makt og autoritet 
 

Ordinær eksamen – Høst 2007 
 

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

Les ”Eksamensform og retningslinjer for eksamensbesvarelser” før du 

starter på hjemmeoppgaven. Du finner den på emnets semesterside. 
 

Innlevering av eksamensbesvarelser: onsdag 12. desember kl. 16:00, 

auditorium 4, Eilert Sundts hus. 

Sensur offentliggjøres i StudentWeb senest 3 uker etter innleveringsdato. 

Lykke til! 

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

 

 

BOKMÅL: 
 
Svar på én av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter hvordan en bør studere maktstrukturer. La diskusjonen i det vesentlige 

bestå av en kritisk lesning av deler av tre av de fire bøkene på pensum. 

 

2. Diskuter hvilken relevans analysen av kultur har for studiet av maktforhold. La 

diskusjonen i det vesentlige bestå av en kritisk lesning av deler av tre av de fire 

bøkene på pensum. 

 

3. Diskuter hvordan en kan undersøke og forstå identitetspolitikk. La diskusjonen i 

det vesentlige bestå av en kritisk lesning av deler av de tre bøkene Black Corona, 

Naturalizing Power og Det vanskelige voldsbegrepet. 
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NYNORSK 

 
Svar på ei av følgjande tre oppgåver: 

 

1. Drøft korleis ein bør studere maktstrukturar. La diskusjonen i det vesentlege bestå 

av ei kritisk lesing av delar av tre av dei fire bøkene på pensum. 

 

2. Drøft ka relevans analysen av kultur har for studiet av maktforhold. La 

diskusjonen i det vesentlege bestå av ei kritisk lesing av delar av tre av dei fire 

bøkene på pensum. 

 

3. Diskuter korleis ein kan undersøkje og forstå identitetspolitikk. La diskusjonen i 

det vesentlege bestå av ei kritisk lesing av delar av dei tre bøkene Black Corona, 

Naturalizing Power og Det vanskelige voldsbegrepet. 

 

 

 

 

ENGLISH: 
 

Answer one of the following three questions: 

 

1. Discuss the following question: How should one study structures of power? Let 

your discussion essentially consist of a critical reading of parts of three of the four 

books in the syllabus. 

 

2. Discuss the following question: What relevance does the analysis of culture have 

for the study of power relationships? Let your discussion essentially consist of a 

critical reading of parts of three of the four books in the syllabus. 

 

3. Discuss how one may examine and understand the politics of identity. Let your 

discussion essentially consist of a critical reading of parts of the three books Black 

Corona, Naturalizing Power, and Det vanskelige voldsbegrepet. 


