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     Sosialantropologisk institutt  
 

 

Eksamensoppgaver til hjemmeoppgave 
 

SOSANT2510 Natur og samfunn 
 

Ordinær eksamen – Høst 2005 
 

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

Les Retningslinjer for eksamensbesvarelser (hjemmeoppgave) på 
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2510/h05/ 

før du starter på hjemmeoppgaven. 
 

Tid og sted for innlevering:  

Innlevering: fredag 2. desember kl.10:00 i ekspedisjonen, 

Sosialantropologisk inst. 6. etg. ES. 
 http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2510/h05/eksamen.xml 

 

Sensur offentliggjøres i StudentWeb senest 3 uker etter innleveringsdato. 

Lykke til! 

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

BOKMÅL: 

 

Besvar én av oppgavene: 

 

1. Det har ofte blitt hevdet at det er en sammenheng mellom folks natursyn og deres 

handlinger. Diskuter ulike syn på dette forholdet. Bruk pensum. 

 

 

2. Fikret Berkes (1999:161) (NB! Sidehenvisningen er rettet til 151) skriver at 

“much of the debate on traditional peoples can be reduced to one question: are 

they natural conservationists or not?” Diskuter med utgangspunkt i pensum i 

hvilken grad tradisjonelle samfunn kan sies å være konserverende. Knytt 

diskusjonen til Smith og Wishinies (2000) skille mellom konservering 

(conservation) og bærekraftig bruk (sustainability) av naturressurser. 

 

 

3. Relasjonene mellom naturvernorganisasjoner og lokale befolkninger kan ofte 

være komplekse og problemfylte, selv der organisasjoner og befolkninger 

tilsynelatende har sammenfallende interesser. Vis ved hjelp av eksempler fra 

pensum noe av denne kompleksiteten og hvilke problemer som kan oppstå i møtet 

mellom naturverninteresser og lokale befolkninger. 

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2510/h05/
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sai/SOSANT2510/h05/eksamen.xml
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NYNORSK: 

 

Svar på ei av oppgåvene: 

 

 

1. De har ofte blitt hevda at det er ein samanheng mellom folk sitt natursyn og deira 

handlingar. Diskuter ulike syn på dette forholdet. Bruk pensum. 

 

2. Fikret Berkes (1999:161) (NB! Sidehenvisningen er rettet til 151) skriv at “much 

of the debate on traditional peoples can be reduced to one question: are they 

natural conservationists or not?” Diskuter med utgangspunkt i pensum i kva grad 

tradisjonelle samfunn kan seiast å vere konserverande. Knytt diskusjonen til 

Smith og Wishinies (2000) sitt skilje mellom konservering (conservation) og 

berekraftig bruk (sustainability) av naturressurser. 

 

 

3. Relasjonane mellom naturvernorganisasjonar og lokale folk kan ofte vere 

komplekse og problemfylte, sjølv i dei tilfelle der organisasjonar og folk 

tilsynelatende har samanfallande interesser. Vis ved hjelp av eksempel frå pensum 

noko av denne kompleksiteten og kva problem som kan oppstå i møtet mellom 

naturverninteresser og lokale folk. 

 

 

ENGLISH: 

 

Answer one of the following questions: 

 

1. It has often been claimed that there is a relationship between people’s perceptions 

of nature and their actions. Discuss different views of this relationship. Use 

examples from the reading list. 

 

 

2. Fikret Berkes (1999:161) (Please note that the page number has been corrected. 

The correct page number is 151) writes that “much of the debate on traditional 

peoples can be reduced to one question: are they natural conservationists or not?” 

Using the reading list as your point of departure, discuss the degree to which 

traditional societies can said to be conservationist. Tie your discussion to Smith 

and Wishinie’s (2000) distinction between the conversation and sustainability of 

natural resources. 

 

 

3. Relations between environmental organizations and local populations can often be 

complex and problematic, even when these organizations and populations have 

what appear to be common interests. Describe the complexity of such situations 

and the problems that may arise between environmental organizations and local 

populations. Use examples from the reading list. 
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