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     Sosialantropologisk institutt 
 

 

Eksamensoppgaver  
 

SOSANT2220 Makt og autoritet 
 

Ordinær hjemmeeksamen høst 2009 
 

 

 

 
Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser på 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2220/h09/ før du starter på hjemmeeksamenen. 
 

Besvarelsen skal også være i tråd med Praktiske råd og retningslinjer for skriving av 

hjemmeoppgaver som ligger under ”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet; 

www.uio.no/studier/program/sosant/     
 

Sammen med besvarelsen skal du levere et signert erklæringsskjema som du finner under 

”Eksamen” på websiden for bachelorprogrammet: www.uio.no/studier/program/sosant/     

 
 

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen bedømmes 

til fusk, jfr. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen, 

Reglementshåndboken, 3.3.2.: www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml  

 

 

Utlevering av eksamensoppgaver: tirsdag 24. november 

 

Innlevering av eksamensbesvarelser: I Fronter onsdag 2. desember 

innen kl 12:00. I tilegg skal ett identisk papireksemplar leveres onsdag 

2. desember mellom kl 12: og 13:00 i ekspedisjonen, Sosialantropologisk 

institutt, 6. etasje Eilert Sundts hus. 
 

 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter innlevering av 

eksamensbesvarelsen. 
 
 

 

Lykke til! 
 

 

 

 

 

http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/studier/program/sosant/
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml
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BOKMÅL: 
 

Svar på en av følgende tre oppgaver: 

 

 

1. Diskuter hvilken relevans arbeid med historie har for det antropologiske studiet av 

former for makt og autoritet. Bruk minst tre av de fem bøkene på pensum. 

 

2. Studiet av makten og dens legitimeringer bør omfatte utforskning av ideer om, og 

bruk av, kroppen. Diskuter påstanden og bruk arbeider på pensum. 

 

3. Diskuter hvilken relevans undersøkelsen av kjønnssymbolisme har for studiet av 

makt og autoritet. Bruk arbeider på pensum. 

 

 

 

NYNORSK: 

 

Svar på ei av dei følgjande tre oppgåvene: 

 

1. Drøft kva relevans arbeid med historie har for det antropologiske studiet av 

former for makt og autoritet. Nytt minst tre av dei fem bøkene på pensum. 

 

2. Studiet av makta og legitimeringane av den bør omfatte utforsking av idéar om, 

og bruk av, kroppen. Drøft påstanden og nytt arbeider på pensum. 

 

3. Drøft kva relevans granskinga av kjønnssymbolisme har for studiet av makt og 

autoritet. Nytt arbeider på pensum. 

 

 

 

ENGLISH: 

 

Answer one of the following three questions: 

 

1. Discuss the following question: What relevance does the examination of history 

have for the anthropological study of forms of power and authority? Use at least 

three of the five books on the reading list. 

 

2. Discuss the following claim: The study of power and its legitimations should 

include examination of ideas about, and uses of, the body. Use works on the 

reading list.  

 

3. Discuss the following question: What relevance does the examination of gender 

symbolism have for the study of power and authority? Use works from the 

reading list.  


